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Viimekesäisen sukukouksen jälkeen 
Nuotta siirtyy uudelle kolmivuo-

tiselle apajalle. 
Tällä Nuotalla  pyrimme jatkamaam  

laadukkaan lehtemme perinnettä. Jos-
kus aikaisemmissa numeroissamme 
haimme yhteyttä suvun sisäiseen yrit-
täjyyteen ja siitä kiitos mukana olleil-
le. Osittain samat yrittäjätahot ovat 
lupautuneet avustamaan myös tämän 
numeron julkaisua. 

Vaikka pystymme toimittamaan 
sukulehtemme Nuotan  jäsenmaksu-
tuloilla, varaudumme  julkaisemaan 
sukukirjan nyt kuluvalla toimintakau-
della. Tähän työhön tarvitaan myös  
taloudellista tukea talkootyön ohelle.

”Nuottauskausi” alkaa jo perinteisin 
tavoin. Tarjoamme ensi kesälle suku-
matkaa, josta tarkemmat tiedot toi-
saala lehdessämme. Kerrotaan kuiten-
kin, että matka suuntautuu tällä kertaa 
lounaaseen ja länteen, eli Turun saaris-
toon ja Ahvenanmaalle.

Aikaisemmat matkat ovat saaneet ai-
nakin osanottajien jakamattoman suo-
sion, joten oletan tämänkin matkan 
varauksien täyttyvän tuota pikaa.

Olemme olleet valitettavan pitkään 
muuttumattomina sukuseuran koti-
sivuilla. Tilanne on jo osin korjaantu-
nut lehtemme ilmestymiseen mennes-
sä ja tilanne vain paranee, kunhan su-

kuseuran uusi sihteeri Katja Tynkky-
nen on täysin sisäistynyt tehtäväänsä.

Näen  painoasuisen lehtemme tule-
vaisuuden hyvänä ja valoisana, vaikka 
lähennymme myös sähköistä mediaa. 
Julkaisemme Nuottamme  painoasui-
sena vuosittain ja postitamme sen  kai-
kille jäsenillemme. 

Vanhemmat Nuotat ovat luettavissa 
myös kotisivuiltamme, mutta tuorein 
lehti on vain jäsenistömme käytössä.

Lehtemme toimittaminen ei ole ihan 
pieni prosessi.  Tarvitsemme tämän 
korkeatasoisen lehden toimittamiseen 
ammattilaisten ohella  kaikkien, koko 
suvun kertojien tarinoita. Toivon, että  

lukijamme tulisivat mukaan tähän tal-
kooseen. Tiedän sukumme piirissä ole-
van lukemattomia tarinoita nykyisistä 
ja edesmenneistä Tynkkysistä.

Tynkkynen- nimi on allekirjoitta-
neelle  tärkeä myönteinen ”ärsyke”, 
kun luen paikallisia lehtiä. Valitetta-
vasti en vain osaa tunnistaa jutuista 
kaikkia, joista haluaisin myös lehtem-
me välityksellä tiedottaa.

Erityisesti haluaisin sukumme van-
himpien merkkipäivien tulevan julki. 
Sukuseuran jäsenrekisteri ei sisällä jä-
sentemme syntymäaika- eikä muita-
kaan henkilötietoja. Tietoja itsestänne 
tai läheisistänne otan kiitoksella vas-
taan, niitä voi toimittaa myös jäsenre-
kisterimme ylläpitäjälle Osmo Tynk-
kyselle. 

Päivitetyt yhteystiedot löytyvät tä-
män Nuotan ohella myös kotisivuil-
tamme.

*****
Tämän lehden tukijoiden logot ovat 

nähtävissä lehdessämme, suuri kiitos 
tukijoillemme. Samalla kehoitan  tu-
kemaan hankinnoillaan oman sukum-
me yrittäjiä aina, kun se on mahdol-
lista. 

Esko Tynkkynen
päätoimittaja

Päätoimittajan
palsta

Puheenjohtajan 
tervehdys

Komean vanhan hyvän ajan talven 
keskellä on mieluisaa vielä muis-

tella viime kesän helteitä ja onnistu-
nutta sukujuhlaamme. Kiitän kaik-
kia teitä aktiiveja, jotka osanottajina, 
ohjelmansuorittajina ja toimitsijoina 
olitte Punkaharjun Lustossa panok-
sellanne toteuttamassa seuramme 
tärkeinä tapahtumaa. Se antoi jälleen 
vakuuttavan todisteen tämän yhdis-
tyksen tarpeellisuudesta.

Seuraava koko jäsenistölle tarkoi-
tettu yhteinen tapaaminen on jo pe-
rinteiseksi tullut sukumatka. Se on 
mainio tilaisuus koko perheen voimin 
viihtyä ja virkistyä tuttujen sukulaisten 
parissa ja löytää myös uusia ystäviä. 
Varatkaa tähän aikaa muilta riennoil-
tanne. Ilmoittautumisohjeet löytyvät 
tästä lehdestä.

 Sukukokouksessa päättyi tältä erää 
heidän omasta pyynnöstään Tarja 
Tynkkysen ja Ritva Tarvaisen kausi 
hallituksessamme. Kiitän heitä sydä-
mellisesti seuramme hyväksi tehdystä 
työstä. Erityisesti Ritva Tarvaisen uu-
rastus tärkeässä sihteerin tehtävässä jää 

arvokkaana muistona yhdistyksemme 
historiaan.

 Toimintamuotomme ovat vuosien 
varrella vakiintuneet. Ne ovat saman-
tapaisia kuin muissakin vireissä suku-
seuroissa. Huolehtikaamme toimin-
nan jatkuvuudesta, mutta olkaamme 
valmiina myös uudistumaan. Periaat-
teessa meillä on rajattomat mahdolli-
suudet. Hallitus ottaa mielellään vas-

taan uusia ideoita ja ehdotuksia.
 Tämä lehtemme Nuotta on saavu-

tus, jollaiseen monikaan yksityinen su-
kuseura ei ole yltänyt. Se on myös suu-
ri taloudellinen ponnistus. Toivomme, 
että ne jäsenemme, joilla siihen on 
valtaa tai sopivia suhteita, järjestäisivät 
ilmoituksia tähän julkaisuun. Niistä 
olisi suuri apu toiminnan taloudelli-
sen pohjan vahvistamisessa. Käyttäkää 
lehteämme myös hyväksenne esitelläk-
senne seuramme toimintaa uusien jä-
senten hankkimiseksi. Jäsenmäärä on 
toiminnan tärkein perusta.

Vaikka Nuotan tähänastiset nume-
rot muodostavat yhdessä melkoisen 
sukukronikan, tavoitteemme on myös 
varsinaisen sukukirjan julkaiseminen. 
Toivomme sitä varten mahdollisim-
man monipuolista aineistoa.

Iloisiin näkemisiin sukumatkalla. Se 
vahvistaa yhteishenkeä ja tuo toivoak-
semme virkistystä ja mieluisaa yhdes-
säoloa.

 
Jouko Tynkkynen
puheenjohtaja
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Musiikki on hyvä vastapaino poliisin työlle
Kuopion poliisilaitoksella on pian 18 

vuotta vaikuttanut Arto Tynkkynen, 
rikosylikonstaapeli ja poliisin tiedottaja.

 Savonlinnasta kotoisin oleva Arto 
on perillä sukuseuran olemassa olosta. 
Omat sukujuuret kiinnostavat ja tiedos-
sa on esi-isät 1600-luvulle saakka.   

 Sitä paitsi vaimokin on Tynkkysiä, jo-
ten jossain vaiheessa on pitänyt taustoja 
selvittää. Arjan isä Vesa Tynkkynen on 
jopa liittynyt sukuseuran jäseneksi.  Niin 
ovat aikoneet tehdä Arja ja Artokin. 

 Arto ja Arja tapasivat aikoinaan Sa-
vonlinnan hotelli Tottin ravintolassa 
1989 ollessaan viettämässä iltaa. Tavat-
tiin, tutustuttiin ja esittäydyttiin. Sama 
sukunimi oli ensin hämmästyksen aihe. 
Kun sitten sukujuuria tutkittiin ja todet-
tiin, että ei läheisiä sukulaisia olla, seu-
rustelu jatkui. Samaa sukua, mutta eri 
haaraa.

 Arjan isoisien perheet ovat asuneet 
1700- ja 1800-luvuilla kylissä, jotka ovat 
kirkonkirjoissa Kessilän, Simpalan ja 
Tynkkylänmäen nimisiä. Paikat ovat lä-
hellä nykyistä Silvolan seutua Kerimäellä.

 Arjan äidin suku on tullut Savonlin-
naan Pihlajaniemeen Parikkalan luovu-
tetulta alueelta Parkkolanmäeltä sodan 
jälkeen. He saivat asuttavakseen rinta-
mamiestilan Pihlajaniemestä.

 Arton kotipaikka on Savonlinnan 
Nojamaalla. Sukujuuret johtavat Keri-
mäen Kumpurantaan ja sitä kautta Vaa-
ran kylään.

Kuopioon poliisiksi
Pariskunta muutti Kuopioon 1993. 

Arto sai poliisin viran Kuopion poliisi-
laitokselta ja Arja pääsi myyjäksi ensin 
City Marketiin, jonka jälkeen Aleksi 13 
kenkäkauppaan. Liki koko työuran Arja 
on toiminut erilaisissa tehtävissä kesko-
laisissa liikkeissä. Viime aikoina hän on 
kouluttautunut taloushallinnon ammat-
tilaiseksi.

Perheeseen kuuluu 10-vuotias Tino-
poika ja kultainen noutaja Aku, joka on 
pari vuotta Tinoa vanhempi.

Arto kirjoitti ylioppilaaksi 1987 Sa-
vonlinnan lyseosta. Koulun jälkeen 
hän ehti pohtia monenlaista ammattia. 
Armeijan jälkeen hän pyrki poliisikou-
luun, mutta jäi varasijalle. Sen jälkeen 
hän oli töissä ravintola-alalla, rakennus-
töissä, kokeili opettajan hommaakin, 
mutta palasi taas rakennuksille. Toinen 
yritys poliisikouluun sitten onnistui, ja 
uravalinta ratkesi sitä kautta.

Kitarasta harrastus
Nuoruusvuosina heräsi soittoharras-

tus, joka on leimannut sen jälkeistä elä-
mää. Omin neuvoin kitaraa soittamaan 
opetellut koululainen oli aluksi kiinnos-
tunut rock-musiikista. Koulukavereiden 
kanssa tuli soiteltua erilaisissa kokoon-
panoissa.

Kouluvuosien jälkeen harrastus hiipui, 
mutta tultuaan Kuopioon, hän alkoi vi-
ritellä työtovereiden kanssa soittoharras-
tusta. Hän on pitänyt myöhemmin mm. 
lauluiltoja kaupunkilaisille.

2000-luvun alussa alkoi säännöllisem-
pi soittaminen oman työpaikan ympy-
röissä. Poliisit perustivat oman Who Ca-
res –yhtyeensä.

Poliisien kuorossa Arto on laulanut te-
norina.

Keikoille Dry Caprin kanssa
Noihin aikoihin Arto loi suhteita tans-

sikeikkoja tekeviin muusikoihin. Hän 
on soittanut mm. Fermaatti ja Foxset ni-
misissä yhtyeissä. Viimeisen vuoden hän 
on soittanut enimmäkseen Dry Capri 

–nimisessä kokoonpanossa. Yhtye koos-
tuu kolmesta ammattimuusikosta, joita 
hän avustaa laulajana ja kitaristina aina, 
kun omilta arkikiireiltään joutaa.

 Kolme ohjelmatoimistoa myy yh-
tyettä, ja keikkoja on ympäri Suomen. 
Tanssipaikoilla ja yksityistilaisuuksissa 
soitetaan etupäässä vanhaa tanssimusiik-
kia, mutta kaikenlainen musiikki luon-
nistuu.

Soittoharrastus on osoittautunut hy-
väksi vastapainoksi rikospoliisin työlle.

Omakotitalo Toivalassa
Pari vuotta sitten perhe muutti Siilin-

järven Toivalaan parikymmentä vuotta 
sitten rakennettuun omakotitaloon. Sii-
nä saa tarvittaessa käyttää hyväkseen ra-
kennuksilta saatuja oppeja. Arjan kanssa 
on ensi alkuun uudistettu piha uuteen 
uskoon.

 Sukulaisten kesken pidetään yhteyt-
tä erityisesti puhelimitse ja silloin tällöin 
poiketaan kylässäkin. Arton vanhemmat 
ovat innokkaita kalastajia. Kysymys on 
Arton mielestä enemmänkin ”sairaudes-
ta” kuin harrastuksesta. Sen verran in-
nokkaasti he kiertävät onki- ja pilkkikil-
pailuja Lappia myöten.

Arton isä, Risto, teki työuransa pääasi-
assa Schaumanin tehtailla Savonlinnassa 
ja äiti, Kaija (os. Niiranen), jäi eläkkeelle 
terveyskeskuksen laboratorion hoitajan 
toimesta.

Arjan lapsuuden kotipaikalla Pihlaja-
niemessä viettävät vanhemmat Vesa ja 
Marjatta (os. Jääskeläinen) eläkepäivi-
ään omakotitalossaan. Kesäisin he viet-
tävät paljon aikaa mökillään muutaman 
kilometrin päässä Pihjalaveden rannalla. 

Tuomo Tynkkynen

Kuopion poliisibändi Who Cares keikalla elokuussa 2009 Kuopion Satamatorilla. 
Orkesterissa soittavat Arton (edessä keskellä) lisäksi toista kitaraa kirjailija-konstaa-
peli Marko Kilpi (vas.), rumpuja komisario Esko Huttunen ja bassoa vartija Esko 
Väätäinen. Tapahtuma oli valtakunnallinen koulurauhan julistus, joka radioitiin 
suorana Yleisradioon.

Arto, Tino ja Arja Siilijärven Toivalan 
kodissaan. Perheen lemmikki on kultai-
nen noutaja Aku.
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Tunnustan heti aluksi, että minua nä-
rästävät suunnattomasti erilaiset vi-

ralliset henkilöpotretit. Usein niissä ku-
vataan lihaa ja verta olevat epätäydelliset 
ihmiset mauttomina ja hajuttomina kiil-
tokuvina tai yksiulotteisina sankareina.

Pahimmillaan ilmiö on muistokirjoi-
tuksissa, joissa psykopaattisesta vaimon-
hakkaajastakin tulee helposti rakastava 
perheenisä ja juoposta sutkista yhteis-
kunnan vankka peruspilari.

Siksi jouduin miettimään asiaa pariin-
kin kertaan, kun kollegani Tuomo (s. 
1951) soitti ja pyysi kirjoittamaan itses-
täni Tynkkysten sukulehteen. Olisinko 
rehellinen ja kertoisin itsestäni avoimesti 
paheineni päivineen - vai esittelisinkö it-
sestäni jonkin silotellun version?

Päätin ottaa haasteen vastaan ja kir-
joittaa rehellisesti, millainen on ollut 
Jyri Tynkkysen (s. 1964) elämä.

Minun elämäni jakaantuu kolmeen 
osaa, niin kuin monella muullakin va-
kavan sairauden kohdanneella: ennen 
Sairautta, Sairauden aikana ja Sairauden 
jälkeen. Itselläni tuo Sairaus on vakava 
masennus, joka hiipi elämääni lukio-
aikoina.

Álgu (Alku)
Lapsuudessa elin suht’ huoletonta elä-

mää Jyväskylässä rakennusmestari-isäni 
Eskon (s. 1933) ja kotiäiti-Ritvan (s. 
1935; os. Paalanen) toiseksi nuorimpa-
na lapsena.

Isäni oli ”rakennusliike-Tynkkysiä”, 
jotka muuttivat Jyväskylään Rantasal-
melta pian sotien jälkeen. Lapsuuttani 
värittikin paljon Veljekset Tynkkynen 
Oy, joka vei ison osan isäni ajasta. No, 
pääsihän sitä itsekin mukaan raken-
nusliikkeen pilkkikisoihin, jossa saattoi 
esimerkiksi nähdä, kuinka Unski-setä 
upotti autonsa avantoon Keiteleen-mö-
killä.

Monet onnellisimmista lapsuusmuis-
toistani liittyvät nimenomaan kesä-
mökkiin Keiteleellä, jossa isäni veljekset 
Unto (1935-1982), Pentti (s. 1941) ja 
Osmo (s. 1943) sekä sisaret Anja (Hän-
ninen; s. 1938) ja Ulla (Taipale; s. 1954) 
perheineen viettivät aikaansa kanssam-
me kesäisin.

Muistan yhä elävästi, kuinka pääsky-
set kirskuivat lennellessään venevajassa, 
miten aallot loiskivat rantaan nukkuma-
aitan takana, miltä haitarimusiikki kuu-
losti, kun se soi kesäyössä vastarannan 
transistoriradiosta, ja miten kaasulamp-
pu humisi rauhaisasti päärakennuksen 
tuvassa.

Lisäksi vierailut eläväisen ja alati iloi-
sen mutta ajoittain tarpeettoman suora-
puheisen Lempi-mamman (1917-2006; 
os. Nygrén) ja Mari-tädin (Marjatta Ri-
danpää; s. 1945) kotona Jyväskylässä 
ovat jääneet mieluisina muistiin. Isoisää-
ni (Einari August; 1903-1959, s. Sulka-
valla) en koskaan tavannut.

Suuria seikkailuja koin myös Liisa-tä-
din (Räisänen; s. 1934) maatilalla Ran-
tasalmen Kolkontaipaleella. Olkoonkin, 
että pitkä ajomatka oli pienelle Jyri-
pojalle kova koettelemus matkapahoin-
voinnin vuoksi, ja heinänuha muurasi 
silmät ja nenän umpeen maatilan heinä-
ladossa möyrityn päivän päätteeksi.

Vähän vanhempana luin kaikkea mah-
dollista kirjallisuutta maan ja taivaan 
väliltä ja harrastin monia asioita: kilpa-
uintia, urheilusukellusta, uppopalloa, 
kaukaisten radioasemien kuuntelua ja 
elokuvia.

Guhkes skábma (Pitkä kaamos)
Olin kiinnostunut myös ruoanlaitos-

ta, ja hieman vanhempana innostuin 
viineistä. Lukioaikoina suunnittelinkin 
alkavani isona yrittäjäksi, kuten isäni, 
mutta ravintola-alalle.

Elämä oli kuitenkin päättänyt erilai-
sesta urasuunnitelmasta. Lukioaikoina 
aloin kokea oloni alakuloiseksi ja halut-
tomaksi. Aluksi en ymmärtänyt, mistä 
on kysymys, ja kuvittelin sen olevan vain 
myöhästynyt murrosikä.

Armeijan tulotarkastuksessakin lääkä-
rikandidaatti räväytti suoranaisen inhon 
ilmeen kasvoilleen, kun yritin puhua asi-
asta, joten en saanut apua vielä vähään 
aikaan. Ei sen puoleen, ei siihen aikaan 
ollut vielä mitään kovin hyviä lääkkeitä-
kään tarjolla.

Yritin kyllä opiskella, mutta ei siitä 
mitään tullut. Keskeytin taloustieteen 
opinnot Jyväskylän yliopistossa ja luon-
nontieteiden opinnot peräti kahdessa 
yliopistossa. Etäännyin myös monis-
ta sukulaisistani, osin lopullisesti, mikä 
tuntuu nyt hyvin valitettavalta.

1990-luvu alku olikin sitten aikaa, 
jota en halua juuri muistella ja josta en 
ole kaikkiaan kovin ylpeäkään. Siihen 
liittyivät toistuvat syvät masennuskau-
det, epämääräinen elämä ja suoranainen 
itsetuhoisuus.

Lisäksi serkkuni Pekka (Unto-sedän 
poika; 1967-1988) kuoli onnettomuu-
dessa yhteisellä sukellusmatkallamme 
Pohjois-Norjassa. Yritimme taistella Pe-
kan elämän puolesta, mutta lohdutto-
maksi velvollisuudekseni jäi silti saattaa 
Pekkaa viimeisellä matkallaan Ham-
merfestin sairaalasta Jyväskylän vanhalle 
hautuumaalle.

Almmiravddas guojiha čuovggas (Tai-
vaanrannassa kajastaa valoa)

Vuodesta 1993 alkaen olen asunut 
Rovaniemellä. Olen aina ollut kiinnos-
tunut pohjoisesta, ja ainoa oikea tapa tu-
tustua siihen oli muuttaa asumaan sinne 
ainakin vähäksi aikaa. Tuo ”vähäksi ai-
kaa” on nyt venynyt 19 vuodeksi, kun 
mukaan lasketaan talvi Pohjois-Norjassa 
ennen Rovaniemeä.

Pohjois-Norjassa olin toimittajahar-
joittelijana aivan Venäjän rajan pinnassa 
Svanvikin kansanopiston paikallisradio-
asemalla, jossa tein suomenkielisiä ohjel-
mia Kirkkoniemen ja Paatsjoki-laakson 
kveeneille ja suomalaisille. Samalla pää-
sin matkustelemaan koulun opiskelijoi-
den mukana laajasti Pohjois-Ruotsissa 
ja -Norjassa sekä kaoottisella, juuri itse-
näistyneellä Venäjällä.

Opiskelin 1990-luvun alkupuolella 
norjan lisäksi aktiivisesti myös saamen 
kieltä. Kirjoitin opiskeluaikoina poh-
joissaamenkielisiä runoja, jotka norjan-
saamelainen kustantamo Davvi Girji AS 
jopa kustansi ”Maŋimuš bárbmoloddi” 
(”Viimeinen muuttolintu”) -kirjaksi 
vuonna 1998.

Runot ovat jostain japanilaisten hai-
kujen ja aforismien välimaastosta, ja 
niissä on paljon vaikutteita saamelaistai-
teilija Nils-Aslak (Áillohaš) Valkeapäältä 

Sámi Tynkkynen (Saamenmaan Tynkkynen)

Jyri Tynkkynen
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ja lempirunoilijaltani Einari Vuorelalta.
Draamankirjoitusharrastukseni myös 

syntyi noina aikoina. Aluksi rustasin 
hapuilevasti saamelaisaiheista elokuva-
käsikirjoitusta ”Tunturipassio”. Myö-
hemmin olen kirjoittanut vakavastikin 
otettavia draamatekstejä eli elokuvakä-
sikirjoituksen ”Sadonkorjuu”, jota eräs 
elokuvatuottaja harkitsi ihan tosissaan 
toteutettavaksi, sekä absurdin näytel-
män ”Hiiri”.

Toivottavasti tätä lukiessanne olen jo 
päässyt työstämään näyttämöversiota 
Sadonkorjuusta, sillä se on kauan kai-
hertanut mielessäni – useiden muiden 
aiheiden tukkeena.

Rovaniemelle saavuttuani opiskelin 
ensin hetken aikaa Lapin yliopiston eng-
lanninkielisessä Arctic Studies Program 
–ohjelmassa, joka sopi minulle aloitte-
levana toimittajana kuin nenä päähän. 
Siinä käytiin läpi poikkitieteellisesti läpi 
pohjoisten alueiden erityisominaisuuk-
sia niin politiikan, talouden, maantie-
teen kuin kulttuurinkin näkökulmasta.

Beaivváš báitá (Aurinko paistaa)
Pikku hiljaa sain kuin sainkin taas ak-

tiivisen elämän syrjästä kiinni. Ryhdyin 
tekemään freelancetöitä toimittajana. Il-
man muodollista koulutusta toimittajan 
uran aloittaminen on rankkaa puuhaa, 
mutta opin onneksi nopeasti ja monien 
kiinnostusten kohteiden vuoksi minulla 
oli laaja yleissivistys, mistä oli suuri apu.

Muutaman vuoden etsikkoajan jäl-
keen olin täystyöllistetty TV-toimittaja-
na. Tällä hetkellä olen Ylen Lapin Ra-
diossa vakinaisena uutistoimittajana ja 
teen juttuja niin radioon, internettiin 
kuin televisioonkin.

Nyt elän siis kolmatta elämääni, eli 
aikaa ”Sairauden jälkeen”. Olen erityi-
sen kiitollinen siitä, että löysin itselleni 
rakastavan puolison ja ymmärtävän elä-
mänkumppanin pitkän etsinnän jälkeen 
Amerikan Keskilännen preerialta.

Sanon usein Wendellille, että hän on 
parasta, mitä minulle on tapahtunut 
syntymän jälkeen, enkä paljoakaan lii-
oittele.

Joudun elämään masennuksen kans-
sa todennäköisesti loppuelämäni, mut-
ta tällä hetkellä sen kanssa pystyy tule-
maan toimeen. Mitä huominen tuo, sitä 
emme tiedä, eikä sitä kannata etukäteen 
turhaan murehtia.

Me ainakin aiomme puolisoni kanssa 
nauttia kevään valosta, kesän lämmöstä, 
syksyn väreistä ja talven rauhasta niin 
kauan kuin voimme. Elämä on antoisaa 
– ainakin juuri nyt.

Ellet dearvan! (Voikaa hyvin!)

SUKUTOUKKA
Tarinointia vanhoista ajoista

3-vuotiaamme on alkanut kysellä, mitä 
oli ennen. Hän on kovasti kiinnostunut 
vanhoista asioista.

Me vastaajat välitämme parhaamme 
mukaan käsityksiä ja tietoja menneestä. 
Olen innoissani siitä, että pieni haluaa 
tietää ja saan kertoa.

Ilahduttavaa on, että kiinnostus tun-
tuu kumpuavan kysyjästä itsestään. Me 
historiafriikit emme ole ollenkaan tietoa 
tuputtaneet.

Erityisen kiinnostavia 3-vuotiaasta 
ovat vanhat autot. Hän vaatii selvitys-
tä, mitä niissä oli ja ei ollut.

Välillä mennyttä on pitänyt lähteä 
etsimään tosi kaukaa. Eräänä päivänä 
huomasimme kuvailevamme avaruutta 
hämmästelevälle alkuräjähdystä ja sitä, 
miten maapallo on syntynyt.

Siitä olemme tulleet asteittain lä-
hemmäs tätä päivää. Olen kertonut, 
että ensimmäisiä eläviä olentoja olivat 
pienenpienet yksisoluiset ja että elämä 
syntyi vedessä, merissä.

Olemme päässeet myös ihmisten his-
toriaan. 3-vuotias tietää jo, että silloin, 
kun oli dinosauruksia, ei vielä ollut 
ihmisiä. Puhetta on ollut siitäkin, että 
ensimmäiset ihmiset asuivat Afrikassa, 
lämpimällä alueella.

On hienoa päästä kertomaan myös 
omasta suvusta. Olemme jo puhuneet 
siitä, kuka on kenenkin äiti ja isä, kuka 
on ketäkin hoitanut ja opettanut. 

Olen kertonut papastani, josta olen 
käyttänyt lapselle nimitystä äitin pappa. 
Se on ollut avaukseni edesmenneisiin 
sukupolviin.

Olen kuvaillut papalle ominaisia 
tekemisiä. Valokuvasta olen näyttänyt, 
minkä näköinen äitin pappa oli.

Lapsi tuntuu suhtautuvan kaikkeen 
ihmeen luontevasti, niihinkin aikuisesta 
vaikeilta tuntuviin asioihin, joiden 
kertominen epäilyttää ja mietityttää. 
Mietin aluksi, miten sanoa lapselle, 
ettei äitin pappaa enää ole ja miksi ei.

Kotona kerrottujen tarinoiden lisäksi 
olen viime aikoina päässyt tarinoiden 
äärelle sukukirjojen kautta. Sukukirja 
Tynkkysten suvusta on suunnitteilla. 

Olen selannut muista suvuista tehtyjä 

sukukirjoja. Niitä on runsaasti ja mo-
nenlaisia.

Sukukirjoissa kerrotaan muun mu-
assa sukunimen taustasta, suvun asuin-
paikoista ja harjoitetuista elinkeinoista. 
Kirjassa selvitetään eri sukupolvet suku-
taulujen avulla.

Moniin näistä asioista on suvustam-
me jo saatu selvyyttä Nuotassa sukuseu-
ramme kunniapuheenjohtajan, Aulis 
Tynkkysen, arvokkaan työn ansioista. 
Sukulehdistä saammekin erinomaista 
materiaalia sukukirjaan.

Pidän tärkeinä sukukirjojen suku-
tarinoita, joita toivoisin lihaksi luiden 
ympärille myös omaan sukukirjaamme. 
Ne voisivat olla kertomuksia perheistä, 
henkilökuvauksia, tarinoita asuinta-
loihin liittyen, elämäntarinoita, ker-
tomuksia suvussa käytetyistä nimistä, 
muita kuvauksia. Näitäkin on sukuleh-
dissä ollut. Lisää vielä tarvitaan.

Riekkisten sukukirjan avulla pääsin 
kuin aikakoneella siirtymään aikaisem-
piin vuosisatoihin. Kirjassa oli ammat-
timaisesti käytetty hyväksi henkilöiden 
nimi- ja elinaikatietoja ja luotu niiden 
ympärille kuvitteellisia mutta ajanku-
vaa tarkasti noudattelevia tarinoita, 
jotka olisivat hyvin voineet olla totta. 
Vaikutuin niistä kovasti. Tällaisten laa-
timinen vaatii tarkkaa tutkimustyötä 
ja kuhunkin aikaan perehtymistä. To-
dellisuuspohja riittää varmasti omaan 
kirjaamme.

Sukutietoutta on tällä hetkellä eniten 
Vaaran sukuhaarasta. Ilman lisätietoja 
ja kertomuksia muista sukuhaaroista 
kirjastamme uhkaa tulla Vaara–painot-
teinen. 

Olisi hienoa tavoittaa henkilöitä, 
jotka voisivat olla linkkeinä sukuhaa-
ransa edustajiin ja auttaa valokuvien ja 
kertomusten keräämisessä. Minuun voi 
ottaa yhteyttä puhelimitse (044 - 3043 
558) tai sähköpostitse (tiinatyn@gmail.
com). 
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Tynkkysten sukujuhlaa vietettiin 
elokuun 7. päivänä Punkaharjun 

Lustossa. Ennätyshellekesän kolmas 
ja onneksi viimeinen hellejakso hiotti 
osanottajia niin sisä- kuin ulkotiloissa-
kin. Luston auditorion varjoisassa tilassa 
istuttiin pitkä päivä ilman takaiskuja. 
Päivän mittarilukemat osoittivat ulkona 
varjossa 32 astetta lämmintä.

Sukujuhlaan oli ilmoittautunut 83 su-
vun jäsentä. Lisänä oli joukko perheen 
jäseniä ja joukkoja lähialueelta, joten 
kokonaisuudessaan väkimäärä lähenteli 
sataa.

Lustossa oli ohjelmaa myös perheen 

pienimmille. Pysyvä näyttely metsän-
hoidon historiasta oli yleisön nähtävillä.

Sukuseurasta haetaan juuria
Sukuseurasta haetaan juuria. Kun tie-

tää mistä on tullut, se auttaa ymmärtä-
mään, minne on menossa, totesi kan-
sanedustaja Oras Tynkkynen juhlapu-
heessaan.

Suvun hahmottamisen kautta löytää 
paikkansa tähtitaivaalta.

Sana ”me” rajaa pois suuremmasta 
joukosta. Rajoilla voi olla kohtalokas 
merkitys, jos rajataan esimerkiksi vanhus 
ja joku muu hädässä tai avun tarpeessa 

Sukuseura juhli helteessä

Kokouksessa johti puhetta Paavo Tynk-
kynen. Sihteerinä toimi Osmo Tynkky-
nen.

Opas Maria Gråsten toivotti suku-
seuralaiset tervetulleeksi Lustoon ja 
otti vastaan suvun standaarin.

Kunnanjohtaja Sami Sulkko esitti kun-
nan tervehdyksen sukuseuralle.

Sukujuhlaan ilmoittautumassa Raimo Tynkkynen Kerimäeltä ja 
Juha Tynkkynen Juvalta.

Seuran kunniajäsen Aulis Tynkkynen ja vaimo Pirkko sekä Mikko 
Tynkkynen ja Armi Käyhkö.

Tiedekeskus 
ja erikoismuseo
Lusto on metsäkulttuurin valta-

kunnallinen erikoismuseo ja tiede-
keskus – ihmisen ja metsän mennei-
syyden sekä tulevaisuuden kansainvä-
linen kohtauspaikka Punkaharjulla. 

Luston näyttelyt, kokoelmat,  ta-
pahtumat, työnäytökset ja teemapäi-
vät kertovat metsästä ja metsän mer-
kityksestä suomalaisten elämässä. 

Vuonna 1994 avatun Luston taus-
talla on Suomen Metsämuseosäätiö. 
Ympäri vuoden avoinna olevassa 
museossa vierailee vuosittain noin 35 
000 kävijää. 

Metsäntutkimuslaitoksen tutki-
mus- ja puulajipuisto tarjoavat mo-
nipuoliset mahdollisuudet tutustua 
metsienkäytön historiaan ja nykypäi-
vään.
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Kahvilla etualalla Seija Ahokas (vas.) ja Ester Rämänen, taka-alalla 
Heidi Rabbett (vas.) ja Marja-Liisa Röhmö.

Luston lounaspöydässä oli edustava otos maittavia paikallisa 
herkkuja.

Muistoja virittelivät siskokset Liisa, Kaisa ja Irma ja serkku Pentti

oleva pois joukosta. Myötätunnon ulko-
puolella olevat on helpompi sivuuttaa, 
Oras muistutti.

Myötätunnon piirin laajenemista on 
hänen mukaansa viime aikoina tapah-
tunutkin. Omien oikeutettujen joukko 
on laajentunut.

Yhtenä esimerkkinä hän mainitsi kes-
kustelun tasa-arvoisesta parisuhdelaista.

Silti jako meihin ja muihin elää mie-
lissä edelleen.  Keskustelu rajanvedosta 
on ollut aina kiivasta. Kuitenkin jokai-
nen on yhtä arvokas ja jokaisella on oi-
keus yhtäläisiin oikeuksiin ja ihmisyy-
teen. Ihmisyyden mitta on suhde hei-
kompiosaisiin.

Sukua voi edustaa, se ei ole ristiriidas-
sa heikompiosaisiin. Sukuseuratoiminta 
on parhaimmillaan yhteyttä ja siltojen 
rakentamista. Sukuseura rakentaa iden-
titeettiä ja laajentaa elämänpiiriä. Lopul-
tahan olemme kaikki ihmisten sukua.

Erityisesti Oras tähdensi vanhusten 
muistamista ja heistä huolehtimista.

Kunta haluaa vuorovaikutusta
Punkaharjun kunnanjohtaja Sami 

Sulkko toivotti sukukokouksen tervetul-
leeksi kotikuntaansa. Vasta viikon ver-
ran virassaan ollut Sulkko oli jo perillä 
Tynkkysten merkittävästä panoksesta 
kunnan hallinnossa. Onhan yksi hänen 
edeltäjistään, Erkki Tynkkynen, toimi-
nut kunnanjohtajanakin Punkaharjulla 

1970- ja -80-luvuilla.
Sen lisäksi Tynkkysiä on ollut keskei-

sissä luottamustehtävissä valtuustois-
sa, lautakunnissa ja monissa järjestöissä 
kunnallisella ja maakunnallisessa tasolla. 
Niin on edelleenkin.

Sulkon mielestä kunnan ja sukuseuran 
vuorovaikutusta tulee edistää.

Tuomo Tynkkynen

Marja Sainio ja Urho Tynkkynen.

Oras Tynkkynen. Erja Kosonen musisoi
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ESKON 
PUUMERKKI

SUKUSEURAN JÄSENTILANNE
Tälle hetkelle päivitetty jäsentilanne 

näyttää tasan kahtasataa. Luku sisältää 
niin yksilöjäsenet  kuin perheetkin. Viime 
vuonna maksaneita on jonkin verran vä-
hemmän, joten Nuotta -lehtiä postitetaan 
noin sataankuuteenkymmeneen talouteen. 
Mikäli joku läheisenne tai tuttavanne on 
jäänyt ilman postia ja kuitenkin haluaa 
olla mukana, ilmoittanette ystävällisesti 
asiasta tiedottajalle päivittääksemme rekis-
terin tiedot ajan tasalle.

SUKUKOKOUS
Sukujuhlamme ohessa Punkaharjun 

Lustossa pidettiin sukuseuran sääntömää-
räinen vuosikokous, oikeastaan pitäsi sa-
noa kausikokous koska toimintakautem-
me on kolme vuotta ja kokous järjestetään 
kolmen vuoden välein.

Kokouksen päätöksistä lyhyesti: Pu-
heenjohtajana jatkaa opetusneuvos Jouko 
Tynkkynen Tuusulasta ja varapuheenjoh-
tajana Jouko Tynkkynen Punkaharjulta. 
Hallitukseen valittiin Raija Tynkkynen 
Joutsenosta Ritva Tarvaisen tilalle.

Hallitus piti myös pikaisen jäjestäyty-
miskokouksensa. Muilta osin tehtävät jat-
kuvat ennallaan, mutta sihteeriä ei halli-
tuksen piiristä löydetty. Asia on kuitenkin 
nyttemmin kunnossa, sillä Katja Tynkky-
nen Savonlinnasta on lupautunut hoita-
maan hallituksen sihteerin tehtävät, hän 
tulee myös päivittämään yhdistyksen ko-
tisivuja, joten nekin saadaan pitkästä aikaa 
ajan tasalle.

SUKUMATKA
Sukumatkan ohjelma ja ehdot on esitel-

ty toisaalla lehdessämme. Saamme sen var-
maan näkyville myös kotisivuillemme ja 
sieltä suoran linkin allekirjoittaneen säh-
köpostiin.

Matkan suunta poikkeaa  tällä kertaa 
kahdesta aikaisemmasta, jotka suuntautui-
vat itärajan taakse. Jätämme esillä olleen 
Svetogors – Novgorod – Pihkova – Petseri 
– Setumaa – Tartto – Tallinna -matkan re-
serviin, ehkä seuraavaksi kerraksi.

Ohjelman alkupäätä ja ajoreittiä ruka-
taan tarpeen mukaan jahka näemme ketä 
ja mistä on lähdössä mukaan. Ilmoittautu-
misen takaraja on jo aika lähellä, mutta sii-
tä on pidettävä kiinni, jos haluamme pitää 
varauksen voimassa. Harkitkaa pikaisesti 
ja ilmoittautukaa heti.

SUKUTUOTTEET
Sukutuotteitamme on jatkuvasti saata-

villa. Adressi, paita ja pöytästandaari on 
esitelty jo useampaan kertaan. Uuutena 
tuotteena on Tynkkysen isännänviiri, jon-
ka mallikappale oli sukujuhlassamme Lus-
tossa nähtävillä. Siellä saatujen tilausten 
perusteella tilasimme erän, joka on myös 
tilaajille toimitettu. Muutamia kappaleita 

on vielä hallussani ja luovun niistä mielel-
läni 70 €:n hintaan. 

Viiri on erinomainen ja edustava vaik-
kapa merkkipäivälahjaksi kuten pöytästan-
daarikin.

SUKUKIRJA 
Kirja ei nyt ihan vielä ole ilmestymässä. 

Se on tällä hetkellä aloittamista vaille val-
mis niin kuin sanotaan savolaisesta  pro-
jektista. Tiina on kyllä paneutunut asi-
aan. Hän hahmottanut kirjan muotoa ja 
koonnut tietoja. Aika paljon käytämme  
aiemmin Nuotassa julkaistua materiaalia 
joko sellaisenaan tai hieman muunneltu-
na, mutta lisää kaivataan. Nyt on korkea 
aika kaivella vanhat valokuvat esille henki-
lötietoineen ja selityksineen. Kirja on niin 
ainutlaatuinen tekele, ettei sitä ainakaan 
lähivuosikymmeninä tulla toistamaan tä-
män suvun piirissä.

Tähän mennessä, Nuotassamme jul-
kaistuista jutuista valtaosa on kertonut 
Punkaharjun Vaaran kylän Tynkkysistä 
eli Heikki Tynkkysen ja Maria Tiilikaisen 
jälkeläisistä. Muita sukuhaaroja ja vanhoja 
sukutaloja koskevia tarinoita kaipaamme 
kipeästi.

SUKU-UUTISIA, noita ”pikkujuoruja” 
immeisten menestymisistä, merkkipäivistä 
ym. ym.ei valitettavasti ole tällä kertaa tar-
jolla. Pyynnöistä huolimatta ei toimitus 
ole saanut lukijoilta kerrottavaa. Pyydän 
muistamaan, että tiedottaminen on kaksi-
suuntainen tapahtuma.

Lopuksi iso kiitos sukumme yrittäjille 
jotka ovat luvanneet taloudellisen panok-
sensa tämän hengentuotteemme saattami-
seksi painoasuun. 

OY ESMARIN COMPOSITES LTD 
on punkaharjulaisen Esa Tynkkysen ja 
poikansa Jonnen Savonlinnan Satelliitti-
kadulla sijaitseva lujitemuovitehdas. Yhtiö 
valmistaa alihankkijana Terhi Tec/Sea Star, 
Fiskars/Drive ja Buster XXL cabin veneitä-
sekä erilaisia komposiitteja kuljetusvälinei-
siin, teollisuuskoneisiin ja -laitteisiin sekä 
kylpyläkalusteita. Toimiala on laajentunut 
sitten viime artikkelimme Nuotassa vuon-
na 2007, jolloin Esmarinin uusi tehdas 
avattiin.

esa.tynkkynen@esmarin.fi  / 0400 653 
082  / www.esmarin.fi

PUNKAHARJUN VESI JA LÄMPÖ 

OY on punkaharjulainen koko Savon-
linnan talousaluetta ”vedellä ja lämmöllä 
palveleva”  Heikki Tynkkysen yritys, jos-
ta olemme aikaisemmin kertoneet Nuo-
tassa n:o 16 vuonna 2009, jolloin ”Putki 
Heikki” oli valittu Etelä-Savon yrittäjien 
puheenjohtajaksi. Myymälä palvelee Pun-
kaharjun oikotiellä arkisin 8 – 16.

heikki.tynkkynen@pvloy.fi  / 0500 625 
684  / www.pvloy.fi 

VAARAN PERUNAN olemme myös 
kertaalleen esitelleet numerossa 14 v. 
2007. Alapihan Joukon ja Pahatson Es-
kon yritys toimittaa perunaa, porkkanaa, 
valko- ja punakaalia, lanttua, punasipulia 
ja sipulia pestynä, kuorittuna ja silputtuna 
eri muotoihin. Jakelu suoritetaan omilla 
autoilla sadan kilometrin säteellä Punka-
harjun Vaaran Pahatsosta.

jouko.tynkkynen@vaaranperuna.fi  
0400 715 315

VÄLITUVAN LOMAMÖKIT
Punkaharjulla Vaaran kylässä sijaitseva 

Välituvan lomamökit vuokraa neljää tilan 
rannoille vuosien 1997 – 2007 aikan ra-
kennettuja hirsimökkejä. Puruveden ran-
nalla olevissa mökeissä on hyvät varusteet 
loman viettoon. Kaupungin kiireen vasta-
painoksi metsä- ja maalaismaisemassa on 
helppoa lepäillä ja rauhoittua. Asiakkaat 
ovat pääsääntöisesti suomalaisia ja venä-
läisiä, mutta kesäisin myös keskieurooppa-
laiset löytävät tiensä kirkkaan Puruveden 
rannoille lomailemaan. Lisää tietoa mö-
keistä löytyy osoitteesta www.valituvanlo-
mamokit.fi

METSÄKONEYHTYMÄ TYNKKY-
SET AY on Urho Tynkkysen ja poikansa 
Mikon aines- ja energiapuun korjuuseen 
ja haketukseen keskittynyt yritys. Urho on 
elänyt ja työskennellyt alalla koko metsä-
alan koneellistumisen ajan ja ollut omalta 
osaltaan viemässä kehitystä eteenpäin var-
sinkin traktorisovitteisten puunkorjuurat-
kaisujen osalta. Urhon pitkä kokemus ja 
näkemys metsien hoidosta ja -kasvatukses-
ta on yrityksen toiminnan laadun tae.

Mikko on opiskellut Joensuussa met-
sätalousinsinööriksi ja työskennellyt pari 
vuotta metsäalan toimijoiden palveluk-
sessa ennen siirtymistään metsäkonealalle. 
Lisäksi tärkeänä kiireapuna on yrityksen 
entinen osakas Esko. 

Yrityksen pääasiallinen toiminta-alue on 
Vaaran ja Hiukkajoen kylien alueella tut-
tujen isäntien metsissä. Panostus hyvään 
korjuujälkeen ja metsänomistajien näke-
myksien sekä toiveiden kuunteluun on  
tuonut yrityksen toimintaan luottamusta 
ja pitkäaikaisia asiakassuhteita.

info@valituvanlomamokit.fi   / mikon 
puh. 050 330 9933  / www.valituvanlo-
mamokit.fi
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Tässä iässä muistojen kirja 
alkaa jo olla irtolehtinä. 

On tullut selailtua ja rakkaim-
pien sivujen kohdalta sivu on 
irtisanonut suhteensa kirjaan. 
Onpa pari sivua kehystynyt 
seinällekin. Niiden äärelle py-
sähdyn usein ja katse viipyy 
Välituvan pöydän ympärille 
ikäjärjestykseen kokoontu-
neessa veljessarjassa. Vasem-
malla istuu patriarkaalisessa 
asennossa ja ilmeessä itse Paa-
vo Albin. Seinäkello symboloi 
aikaa, jonka kamera on py-
säyttänyt. Mutta missä on äiti, Maria? 

Kuvaa katsellessa mieleen nousee soi-
va muisto hänen hennosta, mutta kirk-
kaasta äänestään ja laulusta: Mull laak-
son liepehellä on koti rauhaisa. Tuon 
laulu on usein palannut mieleeni ja sen 
harras sävy on kantanut monissa elä-
mäni vaiheissa. Pieni, kultainen mum-
moni teki valtavan elämäntyön Välitu-
van emäntänä. 

Toinen seinälleni ripustettu kuva 
on tuvan ulkopuolelta. Veljessarja 
seisoo auringon valossa päreillä vu-
oratulla seinustalla, siinäkin ikäjärj-
estyksessä isän ”komennossa”. Äiti on 
jälleen puuhissaan muualla. Kaksi si-
sarta seuraa tilannetta pilven laidalta. 

Isäni Viitamäen Pekka oli pieni ja hin-
telä mies, tullut ehkä äitiinsä enempi 
fyysisesti ja  henkisestikin. Hänessä oli 
suuruutta. Hän sairasti jo hyvin varhain 
sepelvaltimotautia. Siksi olin usein ke-
sällä, ja kun koulunkäynniltä ehdin, isän 
kanssa mukana askareissa, jotenkin ehkä 
”vahtimassa”, jos jotain sattuisi.

 Ensiksi myllymatkat Tarnalaan ja Pu-
rujärvelle. Kimmo ”Kimppo”-hevosen 
kanssa matkaa tehtiin. Kuormana oli 
mennessä jyväsäkit ja tullessa valmiit 
jauhot leipomista varten, myöskin eläi-
mille osa. Säkkien päällä me istuttiin. 
Matka tuntui lapsena kamalan pitkältä, 
joskin kiehtovalta. Tarnalan  kylän myl-
ly oli mäen päällä. Sieltä näkyi Venäjän 
puolella oleva metsä, se tuntui aivan ih-
meeltä, kun näkyi ulkomaille asti. Tämä 
olikin reissun kohokohta, vaikka var-
maan vähän iso maa pelottikin.

 Toinen myllykylä oli Purujärvellä. 
Niiltä matkoilta jäi mieleen hyvin suuri 
suo, joka sijaitsi Uukuniemen tienhaa-
ran kohdalla. Aina piti tarkkailla men-

nen tullen oliko suolla kurkia karpaloita 
syömässä.

 Keväisin olin isän kanssa ”Pettääjär-
ven” (Petäjäjärvi) kankaalla Mäntymäen 
rajalla aitaa korjaamassa. Lehmät kävivät 
siellä asti kesäisin syömisen perässä. Se 
itikoiden määrä oli sanoinkuvaamaton-
ta. Eipä tullut mieleenkään valittaa, pois 
lähdettiin vasta sitten, kun työ oli tehty.

 Muistan erityisen hyvin, kun olimme 
polttopuita tekemässä järven puolella, 
tuli minullekin tosi töitä. Kun isä hal-
koi koivuhalkoja, kirves osui yhtäkkiä 
jalkaan polven alapuolelle. Haava oli 
kirveen terän mittainen. Teimme vaat-
teesta jonkinlaisen kääreen ja lähdin ha-
kemaan apua kovaa vauhtia. En muista 
sen jälkeisiä tapahtumia, säikähdin niin 
paljon. Isä kuitenkin pääsi hoitoon.

 Kalareissut Pettääjärvellä kuuluivat 
tietenkin ohjelmaan. Parhaiten saalista 
on jäänyt mieleen neljän kilon lahna, 
joka oli katiskassa Pitkänniemen ojan-
suun puolella. Minä soudin, isä huopasi, 
enkä muista, että hän olisi pahemmin 

moittinut.
 Vaaraan kala- ja kylämatkoja oli usei-

ta. Sinne se matka vasta pitkälle tuntui-
kin, mutta Kimppo jaksoi hyvin matkan 
rasituksen. Kerran olimme menossa Pa-
hatson pellolta metsäalueelle, kun sa-
lama iski. Pamaus oli kuin tykistä läh-
töisin. Pelotti kamalasti, mutta kun  isä 
sanoi muutaman turvallisen sanan, niin 
pelko oli poissa ja matka jatkui. Ennen 
Sääsänniemen  tienhaaraa oikealla oli 
hevosen juottopaikka. Kesällä hevonen 
käveli veteen niin syvälle, että vettä oli 
mahaan asti. Arvelutti että päästäänkö 
kuivalle maalle, mutta Kimppo tunsi 
paikat, koska oli monesti niissä liikku-
nut. Aina oli ilo tehdä isän kanssa yhdes-
sä töitä. Opin tietenkin samalla erilaisia 
asioita.

 Isä ei turhia puhellut, mutta se turval-
lisuus, mikä hänestä lähti, on ollut mat-
kani varrella monesti mukana.

 
Viitamäen Pekan nuorin tytär Tuula

Hyöty- ja kyläreissuja isän kanssa lapsuudessa

kimme serkkujen kanssa ja 
siellä koin erään muistojeni 
kirjan sivunkäänteen. Vain 
vähän ennen isäni Toivon 
kuolemaa kuljin hänen 
kanssaan tuossa muistojen 
maisemassa. Hän pysähtyi 
ja sanoi kotipihaansa kat-
sellen: «Kohtahan tästä ajasta 
ja maisemasta täytyy erkaan-
tua.» Tuskin siinä oli erityistä 
aavistusta onnettomuudesta. 

Hänen iässään monet su-
kulaiset olivat jo siirtyneet 
tuonilmaisiin. Tuohon muis-

tooni sisältyy kaipaus siitä, etten ehti-
nyt saada vastauksia kysymyksiini 
opiskelusta Viipurissa, sota-ajasta ja 
monista muista kiinnostavista vai-
heista. Ehkäpä vastaukset tulevat vielä, 
jos on uskominen siihen, ettei elämä 
pääty maallisen eksistenssin veräjälle. 

Muistojeni albumissa on kymmeniä 
sivuja, joita täyttää syvä kiitollisuus 
oman sukuni perinnöstä ja perinteistä. 
Välitupa ympäristöineen on minulle 
pyhää maata siinä missä oma lapsu-
udenkotini Rantasalmen Pappilan 
perinnemaisemassakin. 

Pentti Toivo Paavali

Heidän ikuisuutensa alkoi varhain.
Isäni vieressä on Veikko-setä, kum-

mini. Häneltä sain lahjaksi puukon, 
jonka muistan vasemman käteni etu-
sormen pienestä nirhamasta. Soittoa 
se ei ole haitannut, pikemminkin al-
legroinut. 

Välituvan miljööstä muistan erityis-
esti tuvan ja kammarien lisäksi saunan 
ja aitan. Pyhiä paikkoja olivat erityis-
esti nuottakota ja paja. Nuottakotaan 
ajatukset palaavat myös suvulle teke-
mäni laulun finaalissa. Olihan tuo ta-
las Nuottiniemen vastarannalla tilan 
elinkeinolle lähes yhtä olennainen 
kuin navetta ja peltosarat. 

Välituvan takaisella harjulla lei-

Muistojen albuminlehdiltä
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Synnyin huhtikuussa 1971 
Laukaassa. Isäni on Pentti 
Tynkkynen Rantasalmelta 
ja äitini Marja-Liisa (omaa 
sukua Eronen) Tiemassaa-
relta. Perheeseemme kuului 
myös isosisko Hanna (-68) 
ja pikkuveli Kalle (-77). 
Kävin peruskoulun Lau-
kaassa ja vaikka isäni toimi 
siellä kanttorina, musiik-
kiharrastukseni sai alkunsa 
siitä, että olin luokan pisin 
ja minut laitettiin soitta-
maan kontrabassoa koulun 
kansanmusiikkiyhtyee-
seen. Ala-asteen opettajani 
Airi Kiilavuori oli varsin 
innokas kansanmusiikin 
harrastaja. Myöhemmin 
sain paikan Jyväskylän 

musiikkiopistosta, missä kontrabasson opiskelu 
varsinaisesti alkoi.
Murrosikään tullessani minulle oli vähällä käydä 
kuten monille, eli kaikenlainen muu aktiviteetti 
alkoi olla kiinnostavampaa kuin soittaminen. 
Pelit, mopot jne….  Klassisen musiikin opiske-
lussahan on se ongelma, että harjoittelu tapah-
tuu vuodesta toiseen pääosin yksin. Bändisoit-
taminen on luonnollisesti paljon sosiaalisempaa 
ja sitä kautta mielekkäämpää toimintaa nuorelle 
muusikolle.  Sovimme kuitenkin opettajani 
kanssa, että otan sivuaineeksi bassokitaran. Näin 
motivaatiota saatiin jotenkin ylläpidettyä.
Lukion suorittaminen Laukaassa ei ollut miten-
kään houkutteleva vaihtoehto. Olin yläasteella 
jokseenkin ”eloisa” oppilas ja jatkaminen saman 
katon alla ei olisi ollut hyvä ratkaisu kenenkään 
kannalta. Isäni toimi tuolloin myös musiikin-
opettajana ja info tekemisistäni kulki ns. reaa-
liajassa koulusta kotiin. Muutoinkin pienellä 
kylällä asuminen ”merkkihenkilön” jälkikasvuna 
ei ole se mutkattomin mahdollinen asetelma. 
Siksipä päätin hakea Savonlinnan taidelukioon 
musiikkipuolelle ja sinne myös pääsinkin. Suu-
reen maailmaan! Siltä se silloin tuntui Laukaan 
jälkeen.
Tapasin tulevat yhtyetoverini Taidelukiossa. 
Olimme samalla luokalla ja koulun tiloissa oli 
mahdollista soittaa iltaisin. Eikun tuumasta 

toimeen. Musiikkityyliksi valitsimme hard-core 
punkrockin. Tiedoksi heille, jotka eivät termiä 
tunne: pahinta mahdollista metelöintiä. Tämän 
havaitsivat myös koulun opettajat ja pikkuhiljaa 
jouduimme luopumaan treenivuoroistamme, 
sillä aiheuttamamme meteli ei ollut kaikille 
mieliksi. Musiikinopettajamme Mikko Nikula 
osoitti kuitenkin avarakatseisuutta ja saimmekin 
tehdä koulun studiossa ensimmäisiä nauhoi-
tuksiamme. Erityisen hauskaa oli, kun ilmoit-
tauduimme koulun joulujuhlaan esiintymään. 
Tietenkin salanimellä, sillä muuten hommasta ei 
olisi tullut mitään. Ohjelmistomme koostui tu-
tuista joululauluista, mutta sovitukset räätälöim-
me yhtyeemme näköisiksi. Suunnilleen kaikki 
opettajat poistuivat salista ensimmäisen teoksen 
aikana. Koulun avarakatseiseksi mainostetussa 
ilmapiirissä oli siis punk-rockin mentävä aukko.
Yhtyetoimintamme aiheutti siinä määrin eri-
puraa ja sitä kautta vaikutti koulunkäyntimoti-
vaatiooni, että totesin juhlavasti rehtorillemme: 
”Me kaksi emme mahdu tähän kouluun”. En 
jostain syystä kirjoittanut taidelukiosta.
Bänditoimintamme kuitenkin jatkui ja yhty-
eemme YUP alkoi saada pikkuhiljaa mainetta. 
Julkaisimme muutaman singlen ja kaksi LP:tä 
ns. pienkustanteena, kunnes Pedro Hietanen 
otti meihin yhteyttä ja teimme levytyssopimuk-
sen Polygramin kanssa (nyk. Universal). Musiik-
kityylimme alkoi jo varhain etääntyä pelkästä 
mekkaloinnista melodisempaan suuntaan. 
Olemme julkaisseet tähän mennessä 11 pitkä-
soittoa, joista muutama on ollut listaykkösenä 
ilmestyttyään. Meille on jaettu pari kultalevyä 
ja esiinnyimme vuosien varrella kaikilla Suomen 
suurimmilla festivaaleilla sekä rock-klubeilla ym-
päri maan. Laitoimme yhtyeemme ns.telakalle 
vuonna 2008, mutta ehkäpä teemme vielä jos-
kus jotain yhdessä. Nähtäväksi jää.
Nykyään teen musiikkia ja keikkailen avopuo-
lisoni Marian (Lund), sekä lisäksi Timo Rauti-
aisen kanssa. Muutimme Marian kanssa tänne 
Hankasalmelle viime syksynä ja meille syntyi 
tammikuussa poika joka saa nimekseen Jyri Toi-
vo Aleksander Tynkkynen.
Eli kaikki on niin sanotusti mallillaan!
Mukavaa vuoden jatkoa kaikille toivottaen

Hankasalmella helmikuussa 2011: 
Valtteri Tynkkynen

Tervehdys sukuseuralaiset!



Talouskriisi on levinnyt Portugaliin – eikä takeita laantumisesta ole. 
Paperitehtaiden työläisten jälkeen työpaikoistaan huolta Suomessa kantavat 

Nokian insinöörit. Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä kuohuu. Valtio 
velkaantuu kovaa vauhtia. Ja sitten on vielä ilmastonmuutos.

Jos nyky-Suomessa tuntee olonsa epävarmaksi ja huolestuneek-
si, se on ymmärrettävää. Haasteet ovat mittavia ja helpot ratkaisut 
kortilla.

Ei olekaan yllättävää, että monet kansalaiset ovat petty-
neitä meihin päätöksentekijöihin. Muutokselle ja pro-
testille on suuri sosiaalinen tilaus.

Politiikkaan pätee kuitenkin vanha viisaus. Monimut-
kaisiin ongelmiin on aina olemassa yksinkertainen ratkaisu. 
Valitettavasti vain se on väärä.

Valtiontalouden kestävyysvaje ei ratkea tuosta vain 
leikkaamalla byrokratiaa ja verottamalla rikkaita. Suomen 
ongelmat eivät häviä eroamalla EU:sta ja laittamalla rajat
kiinni. Ilmastonmuutos ei lakkaa olemasta, vaikka po-
rukassa toisillemme niin uskottelisimme.

Moni on oppinut kantapään kautta, että jos jokin
lupaus kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se 
yleensä myös on sitä. Ihmedieetti ei pudota painoa 
ilman vaivannäköä, valuuttakauppa verkossa ei tuo-
ta huikeita voittoja ilman riskiä.

Ei ole oikotietä onneen – ei elämässä eikä politiikassa.
Yhteiskunnallisia ongelmia on toki mahdollista rat-

kaista. Mutta usein tarvitaan keinoja, joista kaikki ei-
vät suinkaan ole suosittuja ja kivoja. Iskulauseiden 
sijaan tarvitaan käytännön ratkaisuja, ideologisen 
uhon sijaan tutkimustietoa. Ja monimutkaiset ongel-
mat edellyttävät usein monimutkaisia ratkaisuja.

Tarvitaan myös kärsivällisyyttä ja malttia – ja rohkeutta.
Me poliitikot pelkäämme turhan usein sitä, että mene-

tämme kansan tuen sanomalla rehellisesti ja suoraan, 
mitä muutamme, leikkaamme ja verotamme. Toki pää-
töksiä vastustaa aina joku – ja yleensä mitä isompi 
päätös, sitä useampi on sitä vastaan.

Suomalaiset ovat kuitenkin fiksua ja rehtiä porukkaa. 
Kevään vaaleissa voidaan hakea suomalaisten enemmis-

töltä valtuutus päätöksille, jotka voivat tuntua vaikeilta nyt, 
mutta joista tulevat polvet tulevat meitä kiittämään.

Oras Tynkkynen
Vihreitten kansanedustaja
Tampere
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Yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin

Seuraava Nuotta ilmestyy vuoden 2012 alussa.

Päätoimittaja Esko Tynkkynen Taitto Pekka Tynkkynen

TYNKKYSEN SUKUSEURAN 
HALLITUS

Puheenjohtaja
Jouko Tynkkynen
Riihitontunkuja 9
05400  JOKELA
p.( 09) 4171 376 / 495 553

Varapuheenjohtaja
Jouko Tynkkynen
Nuottiniementie 31
58520  HIUKKAJOKI
p.0400 751 315
jouko.tynkkynen@vaaranperuna.fi

Jäsen, tiedottaja
Esko Tynkkynen
Massilanmäentie 26
58810  KALLISLAHTI
p.040 5836 987
esko.tynkkynen@pp.sonera.net

Jäsen
Martti Tynkkynen
Hannuntie 4
58200  KERIMÄKI
p. 050 5850 626
martti.tynkkynen@spyder.fi

Jäsen, talousenhoitaja
Osmo Tynkkynen
Joutsentie 2
45160  KOUVOLA
p. 0400 674 810
osmo.tynkkynen@luukku.com

Jäsen
Raija Tynkkynen
Pekurintie 2 D
54110  LAMPIKANGAS
p.050 3244 754
tynkkynen.raija@gmail.com

Jäsen 
Tiina Tynkkynen-Hieta
Linkinlahdenkatu 10 B 5
74130  IISALMI
p. 944 3043 558
tiinatyn@gmail.com

Sihteeri
Katja Tynkkynen
Talvisalonkatu 19 B 9
57100  SAVONLINNA
p. 040 5048 737
katja.tynkkynen@spyder.fi



TOTT-PRINT OY 2011

SUKUMATKA TURKUUN,  AHVENAMAAN SAARISTOON ja MAARIANHAMINAAN
 28. – 31. 07. 2011 to-su:

 Ohjelma:
28.7. to   Bussimatka n klo 09.00 Kerimäki, 09.30 Savonlinna 11.00, Mikkeli-Lahti-Turku, matkalla tauko Lahdessa, voidaan 

vierailla katsomassa hyppyrimäet urheilukeskuksessa ja Buff et-lounas Vesijärven rannalla Lokki ravintolassa. Ajetaan Lahdesta 
Turkuun illaksi, missä majoittuminen Best Western SeaPort hotelliin 2-h huoneisiin. Illalla jää mukavaa aikaa kävellä vaikkapa 
Aurajoen rantaa ja nauttia kesäisestä Turusta.

29.7. pe  Aamiainen hotellissa, lyhyt kiertoajelu kulttuuripääkaupungissa Turussa. Ajo Vuosnaisiin mistä yhteysalus Brandön 
saarelle Åva:aan 13.30-14.05 missä majoittuminen ja saaristolaisillallinen Hotelli Gullvivan (2-4 hengen huoneet + muutama 
mökki).            

30.7. la   Varhainen Saaristolais-aamiainen, jonka jälkeen yhteysaluksella Torsholmasta Hummelvikiin, missä ollaan jo n. 10.45. 
Päivällä opastettu kiertoajelu Ahvenamaalla. Vieraillaan mm Bomarsundin raunioilla, Kastelholman linnassa ja Jan Karlskårdenin 
kotiseutumuseolla, missä saadaan kahvit ja pannukakut. Majoittuminen Maarianhaminassa Savoy-hotellin 2-h huoneisiin. 
Illallinen hotellissa.

31.7. su  Aamiainen hotellissa ja aamupäivä vapaata aikaa kaupungilla, klo 14.25-19.50 M:hamina-Turku / Viking Line m/s  
Isabella. Laivalla Buff et-ruokailu. Illalla kotimatka Turusta Savonlinnaan, missä ollaan n klo 03.00. 

 Hinta: 390,- € / hlö (hinta edellyttää 40 lähtijää). Hinta sisältää:                  
•  Bussimatka Kososen turistibussilla ohjelman mukaan,
•  bussin ja kuljettajan laivaukset, sekä kuljettajan majoitukset,
•  laivamatka M:ha-Tku  kansipaikoin,
•  yhteyslautat,
•  majoitukset 3 yötä 2-h huoneissa ohjelman mukaan (paitsi Gullvivan, missä  2-4 h huoneet tai mökit),
•  3 x hotelliaamiainen sekä 4 ruokailua ohjelman mukaan,
•  opastus pääsaarella,
•  sisäänpääsyt Kastelholman linnaan,
•  kahvit ja pannarit Jan K. museolla.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Linja-autoliike S. Kosonen Oy 
Muuta: Syntymajat annettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Varaustilanne: paikat on alustavasti varattu 40 hengelle.
Maksaminen: Postitamme ilmoittautuneille kotiin maksukuitit ja ohjelman: Eräpäivä: 1 kk ennen lähtöä.
Peruuttaminen: Sairastapauksissa lääkärintodistuksella
Linja-autoliike S. Kosonen Oy, Kerimäentie 4, 58200 KERIMÄKI, Puh  (015) 541146, fax (015) 542046    
kosonen@matka-kosonen.fi , www.matka-kosonen.fi 
Ilmoittautumiset; Nimi, syntymäaika, osoite, puhelin ja mahdollinen sähköposti Esko Tynkkyselle 20.4.2011 mennessä, 

mieluimmin sähköpostilla, ks. hallituksen yhteystiedot.


