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Näin sydäntalven keskellä on mie-
luisaa vielä muistella upeaa viime 

kesää ja onnistunutta sukumatkaamme 
Lounais-Suomeen ja Ahvenanmaalle. 
Yksi retkemme huippukohtia oli vierailu 
Kaarina ja Taito Ylhäisen luona kuului-
sassa Louhisaaren kartanossa ja linnas-
sa Kaarina Ylhäinen on omaa sukuaan 
Tynkkysiä. Kiitos teille kaikille aktii-
veille, jotka mahdollistitte sukumatkan 
onnistumisen. Se oli jälleen osoitus, että 
tämä on suosittu seuramme toiminta-
muoto ja että sitä kannattaa jatkaa.

Seuramme suuri tavoite on sukukir-
jan aikaansaaminen. Sitä varten tarvi-
taan vielä paljon materiaalia; kirjoituksia 
ja valokuvia. Toivotaan, että teoksesta 
tulee mahdollisimman monipuolinen ja 
että kaikki sukuhaarat voivat tuntea sen 
omakseen.

Luin jostakin tekstin: ”Saako seura-
kuntaa mainostaa?” Saman kysymyksen 
voi esittää myös sukuseurasta. Vastaus 
on: totta kai saa ja pitääkin. Meitä Tynk-
kysiä on maailmassa vain vähän yli tu-
hat. Siihen nähden seuramme noin 200 

jäsenen määrä ei ole vähäinen. Hallituk-
sen alituinen huoli on kuitenkin jäsen-
määrän kartuttamisessa. Jokainen uusi 
jäsen  parantaa seuramme toimintaedel-
lytyksiä. Nykyiset jäsenet ovat avainase-
massa sukuseuran mainostamisessa.

Jäsenyys mahdollistaa kaikkeen seu-
ran toimintaan osallistumisen ja suku-

tuotteiden hankinnan. Uutuutena on 
nyt myös kaunis isännänviiri. Jäsenillä 
on oikeus sukuvaakunan käyttöön. Jo 
se on varsin merkittävä asia. Kaikki saa-
vat NUOTTA-lehden, johon tallentuu 
huomattava määrä sukumme historiaa ja 
jossa on myös suku-uutisia. Jäsenmaksu 
on haluttu pitää niin alhaisena, että se 
ei ole kenellekään esteenä seuraamme 
kuulumiseen.

Elämme jälleen monella tavoin epä-
varmoja aikoja. Kukaan ei tiedä mitä 
alkanut vuosi tuo tullessaan. Voimme 
ammentaa tulevaisuuden uskoa J. L. 
Runebergin Isänmaan virrestä:

”Sä autoit valoon tämän maan
kuin kedon kukan ummustaan.
Sen varttua suo valossas
ja hoida sitä armossas.”

Jouko Tynkkynen
Puheenjohtaja

Lehtemme painomuste on taas valmii-
na tahraamaan sormenne. Sisällön 

suhteen olemme varsin pitkälti vanhois-
sa kaavoissa. Erinomaisesti onnistunut 
sukumatkamme sanoin ja kuvin täyttää 
ison osan lehdestämme. Mukana on 
myös henkilökuvaa ja jo tuttujen kirjoit-
tajien kolumneja.

Omasta puolestani haluan kiittää 
kaikkia sukumatkalle osallistuneita ja 
erityisesti Louhisaaren kartanon isäntä-
väkeä, Kaarina ja Taito Ylhäistä, kutsusta 
kylään ja kartanon tarjoamista kahveista 
sekä pikakierroksesta Louhisaaren lin-
nassa.

Tämän vuosittaisen tiedotuslehden 
ohella työstämme sukukirjaa. Aineiston 
keruu Tiina Tynkkynen-Hiedan joh-
dolla on melko hyvällä mallilla. Lisää 
materiaalia kuitenkin tarvitaan vielä pal-
jon. Tarinoita ja vanhoja kuvia (miksei 
vähän nuorempiakin) eri sukuhaaroista 
mahtuu vielä runsaasti mukaan. Aulis 
Tynkkysen sukutaulut ovat nyt myös 
Tiinan hallussa ja käytössä. Niistä puut-
tuu kuitenkin paljon tuoreinta tietoa, 
joten päivittäkääpä omanne ja lähipii-
rinne tiedot 90-luvulta tähän päivään. 
On ensiarvoisen tärkeää, että saamme 

ajantasaisen tiedon julkaisuumme, joka 
ilmestyy toivottavasti vuoden 2015 aika-
na, jolloin se olisi jakelussa 2016 suku-
juhlasta lähtien. 

Useita kertoja olen luvannut kotisi-
vujemme täydennystä ja päivitystä. Nyt 
siellä on luettavissa Nuotta-lehdet  2005 
– 2010. Viime vuoden numero ilmestyy 
sinne myös pian tämän numeron jake-
lun jälkeen. Kevään aikana tulemme 
myös syöttämään kuvia aikaisemmista 
tapahtumista kuten edellisestä sukujuh-

lasta Lustossa sekä sukumatkoistamme. 
Sivuilta löytyy myös hommahenkilöi-
demme päivitetyt yhteystiedot.

Jäsenrekisteristämme puuttuu lukui-
sia aktiivi-ikäisiä Tynkkysiä. Toivomme, 
että uusia jäseniä liittyisi vuosittain vä-
hintäänkin luonnollista poistumaa vas-
taava määrä. Mainio tapa hakea innoi-
tusta liittymiseen on tutustua seuramme 
toimintaan Nuotta-lehden välityksellä. 
Toivon kakkien lukijoidemme välittä-
vän viestiä eteenpäin tarjoamalla lehteä 
luettavaksi tai yllyttämällä käymään 
kotisivuillamme osoitteessa http://su-
vut.genealogia.fi/tynkkynen. Virallisen 
osoitteen ohella voi käyttää myös oiko-
polkua, eli googlettaa Tynkkysen Suku-
seura ry. Yritämme rakentaa sivullemme 
myös lomakkeen jäseneksi liittymistä 
varten. Samalla voisimme kerätä myös 
sähköpostiosoitteita nopeampaa ja ajan-
tasaisempaa tiedottamista varten.

Kiitos myös Puruvesi-lehdelle, jonka 
artikkeleista ja kuva-arkistosta on ollut 
merkittävä apu lehtemme toimitukselle.

Esko Tynkkynen
Päätoimittaja

Puheenjohtajan 
tervehdys

Päätoimittajan
palsta
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Lempi Tynkkynen toimi 1940-luvul-
la Helsingissä valtakunnallisen Suo-

men Opettajain Raittiusliiton sihteerinä 
ja toiminnanjohtajana. Liitolla oli 32 
piirijärjestöä, joihin kuului yli 4000 
opettajaa. Kouluissa oli Toivonliitto-
nimisiä  oppilaiden raittiusyhdistyksiä 
2076 ja niissä 8230 jäsentä. Toiminta oli 
valtionapujen avulla rahoitettua ja kou-
luhallituksen suosittelemaa.

Lähes kaikki maamme koululaiset 
osallistuivat vuosittain liiton järjestä-
miin raittiuskirjoituskilpailuihin. Kir-
joittajia oli 130000. Heille jaettiin esim. 
vuonna 1945 palkintokirjoja 32572 kpl. 
Kaikki saivat osallistumistodistuksen tai 
kunniakirjan.

Liitto julkaisi kolmea lehteä, joiden 
kaikkien toimitussihteerinä oli Lem-
pi Tynkkynen. ”Raittiuskasvatus” oli 
maamme ainoa raittiuspedagoginen 
aikakauslehti. ”Nuorten Päivä” oli las-
tenlehti, jota ilmestyi 10 – 12 numeroa 
vuodessa. Kukin painos oli 31000 kap-
paletta. ”Toivonliiton Joulu” oli kou-
lulaisten joululehti, jonka painos oli 
60000 kappaletta. Lempi oli jo 1930-lu-
vulla toimittanut lehtiä ”Kansanopisto-
kaikuja” ja ”Nuorisoseuratyö”.

Liiton toiminnan laajuudesta voi 
mainita esimerkkinä, että se lähetti vuo-
sittain eri puolille Suomea 23000 posti-
lähetystä.

Lempi Tynkkynen teki liiton edus-
tajana vuosittain kolmisenkymmentä 
puhe- ja esitelmämatkaa eri puolille 
maatamme kouluväen tilaisuuksiin ja 
kouluihin. Kuulijoita oli noin 3500 
vuodessa. Tilaisuuden lopuksi esitettiin 
kaitafilmikoneella Toivonliittotyötä esit-
televä elokuva ja sen jatkoksi hauskoja 
piirrettyjä filmejä.

Lempi Tynkkysen kirjallisesta toi-
minnasta mainittakoon, että lehtityön 
lisäksi hän kirjoitti tai toimitti seuraavat 
julkaisut: ”Toivon kansa I – III”  1942 
– 1945, ”Toivonliiton tarinoita” 1943, 
”Taikalahjat, satuja ja tarinoita lapsille” 
1945 ja ”Kunniakirja” 1956.

Suur-Suomen aikana valistustoimin-
ta ulotettiin myös Itä-Karjalaan. Sinne 
lähteville opettajille, jotka työskentelivät 
Itä-Karjalan sotilashallinnon alaisina, 
järjestettiin 1941 raittiusvalistusta ja 
Toivonliittotyötä käsitellyt valmennus-
kurssi. Itäkarjalaisille oppilaille lähetet-
tiin lahjaksi ”Nuorten Päivää” ja ”Toi-
vonliiton Joulua” ja jonkin verran myös 
kirjallisuutta.

Valtakunnallisen järjestön johtavana 

toimihenkilönä Lempi Tynkkynen kut-
suttiin myös muihin valtakunnallisiin 
tehtäviin. Hän oli sota-aikana tärkeän 
”Nuorten Talkoot”-järjestön neuvot-
telukunnassa. Liitto järjesti sen kanssa 
yhteistoiminnassa mm. koululaisille 
puolukanpoimintakilpailun ja irtotäh-
kien keruukilpailun koulukeittoloiden 
auttamiseksi. Palkintoja jaettiin 6500 
silloisen markan edestä. Parhaan kerää-
jän tähkistä saatiin peräti 8,5 kg jyviä. 

Lempi Tynkkynen kuului mm. Suo-
men yleisen 58. raittiuskokouksen pää-
toimikuntaan. Suomen raittiuslehtien 
toimitusneuvostoon ja Raittiuden ys-
tävät-järjestön ”Koitto”-lehden toimi-
tusneuvostoon sekä Naisten raittiuskes-
kuksen lähetystöön, joka kävi valtioneu-
vostossa. Liiton johtavana virkamiehenä 
Lempi joutui neuvottelemaan joko suo-
raan lähetystöjen kanssa, jopa pääminis-
terin, mutta etenkin opetusministerin ja 
kouluhallituksen johtavien virkamiesten 
kanssa. Suomen Opettajain Raittiusliit-
to oli arvostettu kansalaisjärjestö.

Lempi Tynkkynen oli koko elämänsä 
ajan palavasieluinen aatteen ihminen. 
Aatteelliseen toimintaan hän osallistui 
etenkin raittius- ja nuorisoseurajärjes-
töissä, martoissa,  kalevalaisissa naisissa 
sekä seurakuntien lähetyspiireissä. Nuo-
rena hän kuului myös Lotta Svärd-jär-
jestöön. Vasta valmistuneena opettajat-
tarena hän jo perusti vireän raittiusseu-
ran Hartolaan. Lahdessa hän oli 1932 
– 1934 ja 1939 – 1940 Etelä-Hämeen 
nuorisoseurain liiton sihteerinä. Helsin-
gissä Suomen Nuorisonliiton va. pääsih-
teerinä hän toimi 1941. Kuusan mart-
tayhdistyksen puheenjohtajana hän oli 
1952 – 69. Se kutsui hänet kunniapu-
heenjohtajakseen. Hän oli Laukaan Ka-
levalaiset naiset-yhdistyksen perustajia.

Lempi Tynkkynen syntyi Mäntyhar-
jussa 31.8.1902. Molemmat vanhem-
mat olivat vankkaa talollissukua. Isä 
oli Eskolan tilan vanhin poika Kustaa 
Häkkänen 28..8.1869 – 20.10.1951. 
Hänestä tuli mm. Hartolan kuuluisan 
Ekon kartanon omistaja. Äiti Matilda 
Maria Leppä 7.6.1873 – 30.3.1940 oli 
Kieppi-nimisen talon tyttäriä.

Ylioppilaaksi Lempi Tynkkynen pää-
si 1923 Mikkelin yhteiskoulusta tiet-
tävästi sukunsa ensimmäisenä naisena. 
Kansakoulun opettajaksi hän valmistui 
Raahen seminaarin hospitantti- eli yli-
oppilaslinjalta 1925. Suoritettuaan ope-
tusharjoittelun Lahden kansanopistossa 
1928-29 hän sai kelpoisuuden myös 
kansanopistojen opettajaksi. Kiinnostus 
kansanopistoihin perustui siihen, että 
hän avioitui 1928 Lahden kansanopis-
ton maatalousaineiden opettajan agrolo-
gi Vilho Tynkkysen kanssa. Vilhosta tuli 
sittemmin Nuorisoseurajärjestön pää-
sihteeri. Hänestä on kerrottu aikaisem-
massa Nuotan juhlanumerossa 1998. 
Perheeseen syntyi kolme lasta: Ilmari 
s. 3.9.1929, josta tuli metsänhoitaja ja 
yksi Enso-Gutzeit-yhtiön johtajia, Jou-
ko s. 4.12.1932, josta tuli fil. maisteri, 
rehtori ja opetusneuvos sekä Marja s. 
10.9.1936, josta tuli korkeakoulupoh-
jainen opettaja ja myös koulunjohtaja.

Lempi Tynkkysellä oli myös mitta-
va koulu-ura. Valmistuttuaan hän toi-
mi aluksi lyhyehköjä aikoja kansakoun 
opettajana Hirvensalmella, Mätyharjus-
sa ja Hartolassa. Lahden kansanopiston 
ja kansankorkeakoulun opettajana hän 
oli 1935 – 41. Järjestöuran jälkeen hän 
oli opettajana nykyisin Vantaan kau-
punkiin kuuluvassa Korsossa ja sitten 
pisimpään Laukaan Kuusassa. Sieltä hän 
jäi täysin palvelleena eläkkeelle 1969. 
Eläkevuosikseen hän muutti Lahteen, 
jossa oli lapsia ja lapsenlapsia. Useim-
missa kansakouluissa hän oli myös kou-
lunjohtaja.

Pitkän päivätyön tehnyt pedagogi 
Lempi Tynkkynen siirtyi ajasta iäisyy-
teen 31.5.1988, päivänä jolloin koulu-
laiset kaikkialla maassamme lauloivat 
kevätjuhlassaan hänelle niin rakasta Su-
vivirttä. 

Muistokirjoituksessa sanottiin mm: 
Lukuisat koululaispolvet sekä kansa-
koulusta että kansanopistosta muistavat 
Lempi Tynkkysen lämminsydämisenä 
kasvattajapersoonallisuutena.

Jouko Tynkkynen

Valistusta koko Suomen ja Itä-Karjalan lapsille

LEMPI TYNKKYNEN 31.8.1902 – 31.5.1988
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Sukumatka alkoi  Kerimäeltä, josta 
kuljettajan lisäksi Kososen bussiin 

nousivat Martti ja Maija Tynkkynen. 
Bussi koukkasi noutamassa Punkahar-
julta pääosan matkalaisista. Mukaan tu-
livat Tynkkyset; Urkki ja Ieppana, Unto 
ja Putki-Heikki ,  Peruna-Jouko ja Mar-
ja sekä Reijo ja Tuula Astikainen ja Pirjo 
Kivensalo. Seuraavalta pysäkiltä Savon-
linnan Massilanmäestä lähti 6. henkilön 
seurue; Heikki ja Maritta Tynkkynen, 
Maija Tynkkynen  Birjer Rovan   kans-
sa, edellä mainitut  rantasalmelaisia.
sekä Esko ja Inkeri Tynkkynen. Mikke-
listä poimimme mukaan Leena Neuvo-
sen kahden pojanpoikansa  Tommin ja 
Aapon kanssa. Kouvolasta noukimme 
Osmo ja Tuula Tynkkysen. Enää puut-
tuivat vain sukuseuran puheenjohtaja 
Jouko Tynkkynen puolisonsa Pirkon 
kanssa sekä heidän lapsenlapsensa Jo-
hannes ja Ingrid Göschel, jotka tapasim-
me lounaalla Lahdessa Lokki-ravintolas-
sa Vesijärven rannalla.

Matka jatkui  joutuisinta tietä kohti 
Turkua. Tällä välillä kohtasimme reissun 
ainoan vasisateen jossakin Forssan seu-
tuvilla. Turkuun saavuttuamme teimme 
kaupunkikierroksen bussilla pj. Joukon 
opastuksella. Hyvin hän oppaan hom-
man hoiti, muisti ja tunnisti paikat, 
vaikka kaupunki lienee muuttunut pal-
jon siitä, kun hän ja puolisonsa olivat 
ensimmäisissä virkapaikoissaan Turussa.

Useimmat tekivät vielä kävelykier-
roksen kaupungilla ja ainakin osa meistä 
seilasi myös edestakaisin ”Turun ja Åbon 
välin, eli matkustimme Föri-lautalla  yli 
Aurajoen.

Yövyttyämme Turun satamassa  Best 
Western Sea Port hotellissa ja nautittu-
amme aamiaisen suuntasimme kohti  
Askaista. Louhisaaren kartanossa meidät 
otti vastaan isoisänsä kautta punkahar-
julaista perua oleva Kaarina Ylhäinen. 
Louhisaaren kartanossa nautittujen kah-
vien jälkeen saimme vielä mahdollisuu-
den pikavisiittiin itse Louhisaaren lin-
naan. Kartanon isäntä    järjesti ja myös-
kin kustansi meidän aikatauluumme 
mahtuvan kierroksen linnassa. Tuskin 
kenellekään jäi epäselväksi, etteikö siellä 
pitäisi käydä  toistekin, mutta isommalla 
ajalla.

Kaarinan äiti, Inkeri Ränni os. Tynk-
kynen 89 v. asuu Turussa.

Matka jatkui läpi Turun saariston 
Kustavin Vuosnaisiin, josta lautalla, jota 
järvisuomalaiset kutsuisivat  autolau-
taksi, Åvan saarelle ja edelleen Brandön 
saarelle Gullivan  hotelliin, johon majoi-
tuimme.

 Sää oli mitä mahtavin ja majoittumi-
sen jälkeen useimmat meistä vetäytyivät 
rantaan. Olipa uimapaikkamme sitten 
Skiftet eli Kihti tai jotain Ahvenanmer-
ta; väliäkö tuolla, meri oli lämmintä ja 
vesi märkää kuten olla pitääkin. Reip-
paimmat matkalaisista kävivät uimas-
sa myös aamulla ennen aamupalaa ja 
matkan jatkamista kohti Ahvenanmaan 
pääsaarta.

Parahiksi ehdimme Torsholman sata-
masta  Kumlingen kautta  Värdön Hum-
melvikeniin liikennöivään lauttaan, jos-
sa saatoimme lounastaa tai kahvitella tai 
jotain. Merimatka kesti noin 2,5 tuntia.

Maissa saimme mukaan erittäin 
asiantuntevan ja osaavan paikallisop-
paan joka aluksi esitteli meille Värdön 
saaren ja sen kuuluisuudet. Seuraavaksi 
siirryimme itse Ålandin puolelle  ja tu-
tustuimme Bomarsundin linnoitukseen. 

Raunioitahan ne tänään ovat, joskin hy-
vin hoidettuja ja säilytettäviä. Surullista, 
että niin vähän mahtavasta linnoitusra-
kennelmasta on jäljellä, sillä kuuluisan 
Ålannin sodan englantilaiset laivat eivät 

SUKUMATKA 2011

Louhisaaren kartanon emäntä Kaarina Ylhäinen. Standaarin luovuttajina pj. 
Jouko ja Esko.

Louhisaaren linna.

Hotelli Gullivan, Brandö. Malja eläkeikäisille (65 v).
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Heikit merellä.

Kohti kirkkoa Maarianhaminassa. oppaana Sirkka-Liisa Enqvist.

kuitenkaan kyenneet linnoitusta tuho-
amaan, vaan sen räjäyttivät sittemmin 
ruotsalaiset.

Matka jatkui sitten itse ”saarivalti-
on” pääkaupunkiin; Maarianhaminaan. 
Kiertoajelun jälkeen majoituimme, päi-
vällistimme ja tutustuimme omatoimi-
sesti kaupunkiin.

Sunnuntaiaamuna kokoonnuimme 
aamiaisen jälkeen hotellin aulaan ja 
edustalle. Patikoimme  Leenan ja  Sirk-
ka-Liisa Enqvistin johdolla  kaupungin 
itälaidalla sijaitsevalle venesatamalle ja 
aallonmurtajan päässä seisovalle kappe-
lille. Sirkka-Liisa on kotoisin Maanin-
galta, ensin sairaalapappina manner-
suomessa toiminut, sittemmin pappina 
ja Lemlandin kirkkoherrana palvellut 
Suomen ensimmäinen naiskirkkoherra 
viettää nykyisin eläkepäiviä ”saarival-
tiossa”.

Suomen ensimmäinen suurruhtinas, Aleksanteri ensim-
mäinen, päätti vuonna1822, että Ahvenanmaa linnoitetaan. 
Rahapulan takia rakentaminen aloitettiin vasta vuonna 
1829. Talvisin työ ei sujunut ja se mitä kesäisin saatiin teh-
tyä tuntui turhalta.

Bomarsundista piti tulla mahtava linnake, mutta työ jäi 
kesken, kun vihollinen hyökkäsi vuonna 1854. Vihollisen 
hyökätessä tuli kova kiire, kun englantilaisten laivaston huo-
mattiin lähestyvän. Taisteleminen oli vaivalloista varsinkin 
kun huomattiin tykkien kantomatkan olevan liian lyhyt ja 
englantilaiset pystyivät etenemään esteittä. Taistelut jatkui-
vat keväästä syksyyn ja elokuussa samana vuonna englanti-
laiset nousivat maihin. 

Muutaman päivän kuluttua syntyi väliaikainen aselepo. 
Aselevosta ei ollut paljoakaan apua puolustajille, aselevon 
jälkeen englantilaiset tulittivat linnoitusta taukoamatta. 
Linnakkeessa syntyi ongelmia mm. ruumiiden sijoittamisen 
kanssa. Ruokaa ei ollut ja puhdasta vettä uupui.

Viimeinen isku oli, kun vihollisvene saapui rannan lähei-
syyteen mukanaan valkoinen lippu ja kaksi vankia. Sota oli 
tullut päätökseen. Syyskuun toisena päivänä, vain kuukausi 
vihollisen maihinnousun jälkeen räjähti linnake valtavalla 
paukkeella. Silminnäkijät kertoivat liekkien raivonneen kak-
si päivää.

Pariisissa kiellettiin Bomarsundin uudelleenrakennus ja 

Suomen oli myönnyttävä siihen Venäjän vallan alla olles-
saan. Itsenäistyttyään Suomi lupasi olla rakentamatta soti-
laallisia tukikohtia Ahvenanmaalle kunnioittaakseen sen 
puolueettomuutta.

Linnoituksen rauhaa häirittiin vuosien ajan, kun lähiseu-
dun asukkaat käyttivät sen tiiliä omiin rakennelmiinsa. Tänä 
päivänä rauniot ovat muistomerkki Venäjän vallan ajasta. Ne 
ovat auki yleisölle ympäri vuoden. 

BOMARSUND

Bomarsundin Notvikin puolustustornin tykit.

Kirkko ja seurakunta.
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1. KASTELHOLMAN LINNA
Ahvenanmaan ainoa keskiaikainen linna mainitaan en-

simmäisen kerran vuonna 1388 ”Kastelholman talona”. Lin-
na, joka alunperin rakennettiin pienelle saarelle, muutettiin 
ja laajennettiin vähitellen 1300-luvulta alkaen 1600-lukuun 
asti. Läänityksensaajat tai heidän voutinsa, jotka Ruotsin 
kuningas oli asettanut, hallitsivat linnaa ja Ahvenanmaan 
lääniä. Kastelholma joutui poliittisten ristiriitojen pyörtei-
siin, mm. 1434 Engelbrekt-kansannousun ja tanskalaisten 
merirosvojen hyökkäyksien yhteydessä. Tämä johtui vuon-
na 1507 linnan tuhoon. Viimeinen taistelu linnasta käytiin 
1599 Kaarle-herttuan ja kuningas Sigismundin kannattajien 
välillä.

VASA-SUKU
Kustaa Vasa oli kiinnostunut maakunnasta ja laajensi sekä 

linnaa että lähellä sijainutta kuninkaankartanoa. 1556 hän 
oleskeli Kastelholmassa pari kuukautta. Samana vuonna hän 
antoi Ahvenanmaan maakunnan ja Kastelholman linnan 
läänityksenä pojalleen Juhana-herttualle. Juhana-herttua 
kävi linnassa 1557, 1559 ja 1561. 

Täällä hän myös piti veljensä Erik XIV vangittuna syk-
syllä 1571.

Kuninkaalliset käskynhaltijat pitivät linnaa vuoteen 1634 
asti, jolloin maakunta siirtyi Turun maaherran hallintaan. 
Sen jälkeen Kastelholman linna menetti merkityksensä ja jäi 
rappeutumaan. 1745 tulipalo tuhosi suuren osan linnasta ja 
se muuttui raunioksi. Pohjoissiipi käytettiin kuitenkin vil-
javarastona 1930-luvulle saakka, jolloin sinne perustettiin 
Ahvenanmaan ensimmäinen kulttuurihistoriallinen museo. 
Linnaa on moneen kertaan entisöity aina 1890-luvulta alka-
en vuoteen 2001 asti.

2. ULKOILMAMUSEO JAN 
KARLSGÅRDEN
Ulkoilmamuseo perustettiin 1930-luvulla. Museoon 

kuuluu noin kaksikymmentä eri rakennusta, jotka on tuo-
tu paikalle eri puolilta Ahvenanmaata. Jan Karlsgården on 
rakennettu tyypilliseksi ahvenanmaalaiseksi maatilaksi.Täl-
laiselta se näytti 1800-luvun toisella puoliskolla. Siinä on 
miespihan päärakennus (asuintalo), pihatupa, pariaitat, luh-
tiaitta ja jalka-aitta sekä karjapiha, johon kuuluvat eläinten 
rakennukset ja eri säilytystilat. Vuosien varrella on lisätty 
erikoisrakennuksia.

KASTELHOLMAN LINNA

Kastelholman linnassa Heikki, Maritta, Jouko, Inkeri, 
Urho, Martti, Unto, Marja ja Tuula.

”Kuinka kirkko voi olla näin  pieni”, 
kysyi seurueemme nuorin Ingrid  (6 v.)
Saksan  Heidelbergistä.

Kappeli oli todella pieni, mutta ko-
dikas, vailla mitään koristeellisuutta ja 
pönötystä. Oli helppo asennoitua yksi-
näisen merenkulkijan tarpeeseen istua ja 
hiljentyä.

Hartaustilaisuuden jälkeen jäi pari 
tuntia aikaa vielä Marianhaminalle, sen 
kukin kulutti tahtonsa mukaan. Sitten 
bussi nouti meidät hotellin edestä ja 
matkattiin satamaan ja kohti manner-
suomea.

Paluu kotiseudulle tapahtui kään-
netyssä järjestyksessä, eli varhaisimmat 
lähtijät olivat myöhäisimmät saapujat. 
Aamuyön tunteina kaikki olivat kuiten-
kin palanneet kotimailleen ja  jälkikä-
teen saamani palaute on ollut pelkästään 
myönteistä.

Kiitos kaikille reissuun osallistuneille 
omasta ja edustamani yhteisön puolesta.

Esko Tynkkynen,”matkanjohtaja”, Kuvat: Heikki, Esko ja Osmo Tynkkynen

Pommern-laivan kippareina Aapo ja Tommi.
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Erään kerran Journalistiliiton ko-
kousillallisilla istuin Tynkkysen 

Tuomon kanssa samassa pöydässä. 
Keskustelu kiertyi itse kunkin suku-
juuriin. Tuomolla ja minulla on kum-
mallakin esi-isiä Punkaharjun Vaaran 
kylässä. 

Ja kun Tuomon isäksi osoittautui 
kanttori-Tynkkynen, josta äitini oli 
kertonut, olimme heti kuin sukulai-
sia. Samassa kokouksessa oli myös 
kaksi aitoa Tuomon sukulaista. Tuota 
pikaa kuvaaja ikuisti ”sukukokouk-
sen” – neljä toimittajaa, joiden juuret 
juontuivat Vaaran kylään. 

Kotiuduttuani Raumalle kyselin 
äidiltäni sukuyhteyksiä, mutta täyt-
tä selvyyttä en saanut. Sittemmin 
Kerimäen–Kesälahden Laukkasten 
sukutauluja tutkiessa on vahvistunut 
käsitys, että Välituvan emäntä Maria 
Laukkanen ei sittenkään taida olla äi-
tini isän sukua.

Mutta jos kaikki Punkaharjun 
Tynkkyset ovat sukua keskenään, 
kyllä Tuomolle ja minulle löytyy yh-
teisiä sukulaisen sukulaisia, eikä tutki-
muksia tarvitse ulottaa ensimmäiseen 
alku-Aatamiin. 1700-luvun alkupuo-
lella syntyneen Adam Laukkasen pe-
rillisiä on näet avioitunut Tynkkysten 
kanssa.

Nuorena tyttönä kesäisin mum-
molassa käydessäni kuulin Ristikiven 
tuvassa tarinoita Salkoniemen van-
hasta emännästä, puheissa vilahtelivat 
Vähätuvat, Alapihat, Villaset ja muut 
Vaaran kylän paikat ja nimet. 

Ukkoa ja akkaa käväisi myös 
kummitädin tuvassa tiuhaan tahtiin 
katsastamassa vierasta. ”Kyll maar” 
itäsuomalaisia nauratti läntisen Suo-
men erikoista murretta puhuva suku-
laistyttö, joka taatusti oli Laukkanen, 
isän puolelta Karjalan ja äidin puolel-
ta Savon Laukkasia. Silloin kun joka 
pitäjässä oli vielä oma postitoimisto, 
leimasta saattoi päätellä, ketkä Lauk-
kaset toivottivat hyvää joulua. 

Salkoniemestä ja Villaselta löytyy 
äitini puolen Laukkasia, jotka polveu-
tuvat 1700-luvun alussa syntyneestä 
Adam Laukkasesta. Tämän Aatamin 
jälkeen esi-isiäni ovat olleet Juho (s. 
1741), Adam (s. 1761), Gerhard (s. 
1800), Adam (s. 1821), Heikki (s. 
1848) ja Juhana (s.1884). 

Äitini, Juhanan tytär Enni, otti 
miehekseen Antti Antinpoika Lauk-
kasen Räisälästä.  Eikä Edit-tätikään 

AATAMIN PERILLISIÄ
Vaaran kylän Laukkaset ja Tynkkyset

Ukko-Juhana ja mummo-Helena (o.s. Paakku-
nainen) Ristikiven pihalla.

Ensimmäinen kuva Mirjasta niiltä ajoilta, 
kun junamatka mummollaan kesti lähes vuo-
rokauden. 

minkin. Äitini isänisä Heikki Lauk-
kanen (s. 1848) otti puolisokseen 
Laukkasen, Sofia Juhontyttären (s. 
1848).  Juho Laukkasen (s. 1806) 
Pekka-poika (s. 1852) puolestaan avi-
oitui Heikin sisaren Maria Aatamin-
tyttären (s. 1859) kanssa. 

Tässä kohdin kuvioihin tulee 
Tynkkysiä, sillä Pekan ja Marian seit-
semästä lapsesta tytär Henriikka (s. 
1897) otti miehekseen Heikki Tynk-
kysen (s. 1891) ja asui tämän kanssa 
Rauhalan talossa. Henriikan miestä 
kutsuttiin Matala-Heikiksi pienestä 
koosta johtuen.  

Ehkä nimitystä käytettiin siksi-
kin, kun Villasen tilalla asustelevalla 
Henriikan Iida-sisarella (s. 1891) oli 
myös miehenä Heikki Tynkkynen. 
Seuraavassa polvessa Pekan ja Marian 
nuorimman pojan Antti Laukkasen 
(s.1903) tytär Riitta (s. 1936) on ot-
tanut puolisokseen Paavo Tynkkysen 
(s. 1937).

Muitakin Tynkkysiä löytyy Keri-
mäen Enaniemestä lähtöisin olevi-
en Laukkasten sukutauluista. Paavo 
Laukkasen (s. 1794) äiti oli Agneta 
Tynkkynen (s. 1768), Heikki Lauk-
kasen (s. 1895) puolisona on ollut 
Nanny Albinintytär Tynkkynen (s. 
1901) ja Petter Laukkasen (s. 1892) 
tyttären Elli Esterin (s. 1934) puoli-
sona Pekka Tynkkynen (s. 1932).

Sukupuun piirtely on visaista puu-
haa.  Sukujuuret eivät nuorena kiin-
nosta. Ja kun kiinnostus herää, van-
hempi polvi on jo siirtynyt tietoineen 
esi-isiensä seuraan.  

Nykytekniikka digiarkistoineen 
mahdollistaa vanhojen kirkonkirjo-
jen selailun, mutta muinaisten kirk-
koherrojen käsialat ja ilmaisut vaati-
vat tulkintaa ja arvailua. Eikä mikro-
filmejä tietenkään löydy juuri niiltä 
vuosilta, joilta eniten tietoja kaipaa. 
Arvailujen varassa on, onko esi-isäni 
Gerhard kirjattu väärin Adamin po-
jaksi, vaikka hänen isänsä on voinut 
olla Adamin Petrus-veli. Yhtä kaikki: 
Aatamin perillisiä ollaan.

Mirja Laukkanen
Kirjoittaja on synnyinkaupungis-

saan Raumalla asuva toimittaja, joka 
on viettänyt nuoruutensa Säkylässä. 
Toimittajana hän on kirjoittanut jut-
tuja sanomalehtiin: Länsi-Suomeen, 
Lalliin ja Suomenmaahan.

luopunut tyttönimestään, kun meni naimi-
siin Otto Laukkasen kanssa. Otto polveutui 
1700-luvun alun Aatamin vanhimmasta An-
ders-pojasta. 

Laukkasten liittoja suvussa on ollut aiem-
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SUKUTOUKKA

Sukukirja, nimikirja

Sukuasioita pohtiessa ja sukukirjaa 
työstäessä tulee väkisin mieleen, että 
sukukirja on ennen kaikkea sukuni-
mikirja. Ei tarvitse olla feministi, että 
kärsii vähän mieliharmia naispuolisten 
sukulaisten karsiutumisesta sukupuusta.

Yksinkertaisinta on toki keskittyä 
sukunimilinjaan. Naiset kun hajautu-
vat nimineen ympäriinsä. Emme voi 
omia kaikkia sukunimiä omaan kir-
jaamme, jottei se loputtomasti laajene.

Väistämätöntä siis on, että suku-
kirjaa kasataan enemmän sukunimen 
kuin geenien periytymisen mukaan. 
Suvun käsitteen määrittelyyn tämä 
kuitenkin kutsuu: ovatko naispuo-
listen Tynkkysten lapset vähemmän 
sukunsa jäseniä kuin miespuolisten 
lapset, joilla on myös tämä sukunimi?

Isän nimen periytyminen ja lin-
jan jatkuminen on yleistä myös 
muualla. Länsimaissa nainen vaih-
taa usein sukunimensä solmiessaan 
avioliiton ja ottaa aviomiehensä 
sukunimen. Joskus nimet yhdis-
tetään kaksiosaiseksi nimeksi.

Toisaalta on mahdollista, että mies 
ottaa vaimonsa sukunimen. Noin 20 
prosenttia naisista pitää oman suku-
nimensä. Aikanaan mies on vaihtanut 
sukunimensä esimerkiksi vaimon 
korkeamman aatelisarvon vuoksi.

Useimmissa länsimaissa sukunimi 
mainitaan yleensä etunimen jälkeen. 
Monissa aasialaisissa ja afrikkalaisissa 
kulttuureissa sukunimi mainitaan 
ennen etunimeä. Tunnettuja esimerk-
kejä ovat Kiina ja muut itäaasialaiset 
kulttuurit sekä Euroopassakin Unkari.

Monissa maissa, kuten esi-
merkiksi Saksassa, on yleistä, että 
sukunimi alkujaan kuvasti am-
mattia tai yhteiskuntaluokkaa.

Espanjankielisissä maissa lap-
si saa myös äidin sukunimen, eli 
ihmisellä on kaksi sukunimeä.

Lapsen ensimmäinen sukunimi tu-
lee isän ensimmäisestä sukunimestä ja 
toinen äidin ensimmäisestä sukunimes-
tä, eli sukunimi muodostuu molempien 
isoisien sukunimistä. Jos isän nimi on 
esimerkiksi Ignacio Montaro Sanchez 
ja äidin nimi Alicia Roz Serrano lapsi 
saa sukunimekseen Montaro Roz.

Äidin sukunimi ei siis periydy kuin 

seuraavaan sukupolveen asti. Nainen 
säilyttää omat sukunimensä naimisiin 
mennessään. 
    Virallisissa yhteyksissä espanjankie-
lisissä maissa käytetään aina kahta 
sukunimeä, mutta jos haluaa muissa 
yhteyksissä käyttää vain yhtä nimeä, se 
on yleensä ensimmäinen eli isänpuolei-
nen sukunimi. 
    Vuonna 1999 Espanjan nimilain-
säädäntöä muutettiin siten, että jos 
vanhemmat yhdessä niin haluavat, 
lapsen ensimmäiseksi nimeksi voidaan 
antaa myös äidin ensimmäinen suku-
nimi. Tämän katsotaan lisäävän suku-
puolten välistä tasa-arvoa ja mahdollis-
tavan harvinaisten nimien säilymisen.

Arabiankielinen sukunimi on 
yleensä adjektiivi ja kuvaa joko asuin-
paikka tai alkuperää. Nimessä on aina 
artikkeli al-, ja se päättyy vokaaliin ’i’ 
kuten al-Bukhari (bukharilainen) ja 
al-Misri (egyptiläinen). Nimi saattaa 
kuvata myös kuulumista johonkin kou-
lukuntaan tai ammattiin esimerkiksi 
al-Najjir (puuseppä). 
Nimessä saattaa olla myös kunnianimi 
tai lisänimi. Profeetta Muhammedin 
lisänimi oli al-Amin (luotettava).

Sukunimet ovat nykyään ylei-
siä ja pakollisia miltei kaikissa 
arabimaissa. Egyptissä sukunimen 
rekisteröiminen ei kuitenkaan ole 
pakollista, ja nimi koostuu etunimes-
tä, isännimestä ja isoisän nimestä. 

Lapset saavat aina isänsä su-
kunimen, ja kaikissa islamilaisissa 
maissa Turkkia lukuun ottamatta 
nainen säilyttää oman sukuni-
mensä naimisiin mennessään.

 
Lähteet: 
Pirjo Mikkonen (toim.). Sukuni-
mi? Etunimi?: maahanmuuttajien 
nimijärjestelmistä Kotimaisten kiel-
ten tutkimuskeskus, Hki 2002.
Wikipedia.

 Äitimme Aino Tynkkynen  
 kuoli 1.10.2011. Hän oli  
 94-vuotias, syntynyt 
 19.4.1917. Hän oli vireä, ai-
kaansa seuraava vanhus loppuun saak-
ka. Vain viimeiset kaksi viikkoa hän oli 
vuoteenomana sairaalassa.

Hän syntyi
Vaarassa, Pun-
kaharjulla, silloi-
sessa Kerimäen 
kunnassa seit-
semänlapsisen 
perheen esikoi-
sena. Nuoruus-
aika oli sota-ai-

kaa. Kylän miehet ja nuoret kasvin-
kumppanit joutuivat lähtemään sotaan, 
josta moni ei palannut. Lääkintälottana 
toimiminen oli äidille luonnollista yh-
teisessä hädässä, ja niistä kokemuksista 
nousi hänen kiintymyksensä isänmaa-
han ja kotiseutuun. Kätilöksi opiske-
luhaave jäi, ja pian sodan jälkeen van-
hempamme avioituivat ja äidistämme 
tuli maalaistalon emäntä. Seesteistä 
avioliiton arkea ei vanhemmillemme 
kauan aikaa suotu, koska isämme kuoli 
syksyllä 1956. Vastuu oli yhtäkkiä äidin 
harteilla, ja meitä oli kuusi lasta. Isosta 
suvusta ja naapureista ympärillämme oli 
suuri apu, ja äiti pääsi välillä ”rentoutu-
maan” kodin ulkopuolelle. Hän lausui 
runoja, piti puheita kylän eri tilaisuuk-
sissa ja oli yhteiskunnallisesti aktiivinen 
järjestöihminen. 

Lukeminen ja kirjallisuus oli aina äi-
din sydäntä lähellä. Muutettuaan Pun-
kasalmelle 1980-luvun lopulla hänestä 
tuli ahkera kirjastossa kävijä, ja Finlan-
dia-ehdokkaat oli luettu ennen kuin 
voittaja oli julkistettu. Lausuntapiiri oli 
toinen rakas harrastus. Kirkonkylässä 
oli myös paljon ikätovereita ja ystäviä, 
joiden luona oli mukava vierailla ja tari-
noida menneistä. Sisarusten tapaamiset 
suuremmallakin sakilla kesäisin olivat 
tärkeitä. 

Politiikkaa ja eduskunnan kyselytun-
teja hän seurasi mielenkiinnolla. Kun 
kädet eivät enää jaksaneet tehdä käsitöi-
tä, radio oli aina auki ja päivän lehdet 
luettiin tarkkaan.

Elämänuskoa äitimme sai kristilli-
sestä toivosta, joka oli juurtunut hänen 
sydämeensä. Hän jakoi kiitosta elämäs-
tä ja opetti iloitsemaan pienistä asioista: 
hyvin nukutusta yöstä, hiljaisuudesta, 
hyvänpäiväntoivotuksista, kukkakim-
puista, pikkulinnuista pensaissa. 

Lapset: Jouko, Sirkku, Marja, Hei-
mo, Laila ja Toivo



Maria Lund ja Juha Tynkkynen.
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SUKU-UUTISIA
Tällä kertaa kerrottavaa on varsin 

niukasti, sillä suvun suunnasta ei ole 
kerrottu mitään Nuotan välityksel-
lä viestitettävää. Pari juttua kuitenkin 
Tynkkysien maineteoista.

NUORI ”KELLOSEPPÄ-
MESTARI” KULENNOISISTA

Peetu Ismonpoika Tynkkynen Ku-
lennoisten Lahdenkylältä sijoittui kol-
manneksi valtakunnallisessa Design 
2011 -kilpailussa. Kilpailun järjestivät 
Lappeenrannan Joutsenon koulu ja lu-
kio sekä joutsenolainen kellokoneistoja 
maahantuova Matin Kulta Oy. Yhteis-
työssä oli mukana myös Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun Kymidesign & 
Business –yksikkö. Kilpailu käytiin kah-
dessa luokassa, alakoululaissarjassa sekä 
yläkoulu- ja lukiosarjassa.

Mittelön arvosta ja vakavuudesta ker-
too se, että kilpailu oli valtakunnallinen 
ja sen päätuomarina oli  Ristomatti Ra-
tia, maailmallakin tunnettu ja tunnus-
tettu muotoilija.

Kilpailun tavoitteena oli suunnitella 
kello aidon suomalaisen designin hen-
gessä, ja Peetun upea, lämpökäsitellystä 
koivusta ja saarnesta tehty taskukello 
miellytti tuomariston silmää.

ESKON 
PUUMERKKI

Haastavin osuus kellon rakentamises-
sa oli saada kappaleeseen hyvät symmet-
riset muodot,  ja se edellyttikin ahkeraa 
hiomista. Työ kuitenkin kannatti, sillä 
palkinnokseen Peetu sai iPodin shuffle 
-soittimen.

Peetu teki kellonsa ollessaan vielä Ku-
lennoisten koulussa. Auttavana kätenä 
materiaalin käsittelyssä oli Metsäkes-
kuksen metsätalousneuvoja Antti Rahi-
kainen.

”Tykkään näperrellä kaikenlaista, 
ja tekninen työ on yksi lempiaineista-
ni koulussa”, kertoi nyt Punkasalmessa 
seiskaluokaa käyvä ”muotoilumestari”.

Kaikki kuudesluokkalaiset tekivät 
oman kellon, joista kolme äänestettiin 
jatkoon. Sen jälkeen oli valtakunnalli-
nen nettiäänestys, josta Peetu selvisi jat-
koon. Muita taskukelloja ei kilpailussa 
ollut. Alkukilpailun jälkeen Kymidesign 
& Business valitsi kymmenen finalistia 
loppukilpailuun, jossa Peetun taskunau-
ris sijoittui siis kolmanneksi.

Lämmin onnittelu Peetulle sukuseu-
ran ja Nuotta-lehden puolesta.

Peetu on sukujaan Vaaran Välitupa-
laisia. Hänen isoisän isänsä oli Albinin 
ja Marian vanhin poika Otto. Otto isän-
nöi Kulennoisten Lahdenkylän Taime-
laa ennen Paavoa. Paavon poika Ismo 
on ”kelloseppämme” isä. Perhe asuu 
omakotitalossa Lahdenkylällä Taimelan 
pellon päässä.

KANTAATTI PUNKAHARJUN 
KUNNIAKSI
Musiikin monitoimimies Pentti 

Tynkkynen sävelsi Punkaharju-kantaa-
tin, joka sisältää ajatonta kerrontaa har-
jumaisemista ja sen tienoon elämästä. 
Kyseessä on teos, jota voidaan esittää 
monimuotoisissa tilaisuuksissa. Kan-
taatti pitää sisällään kuoro-osioita, sekä 
sopraano- ja baritonisooloja.

Teos sai ensiesityksensä Punkaharjun 
seurakuntakodin salissa itsenäisyyspäi-
vänä, 6.12.2011. Kantaatti esitettiin 
pianon ja Punkaharjun Mieslaulajien 
säestyksellä. Solisteina toimivat Maria 
Lund ja Juha Tynkkynen.

Kotiseutua ylistävän teoksen sanoi-
tus koostui J.L.Runebergin teksteistä 
sekä Pentin itsensä kirjoittamasta kat-
kelmasta, joka nivoi hyvin yhteen Pun-
kaharjuun keskeisesti liittyvät piirteet. 
Kantaatissa kuuluivat Puruveden aallot 
ja harjumaisemat sekä Lusto ja Retretti.

Inspiraationa kantaatin sävellyksessä 
toimi puhdas kotiseuturakkaus. Sukuni 
juuret ovat vahvasti täällä. Kantaatissa tun-
teeni seutua kohtaan on puettu säveliksi, 
Pentti kertoi ennen kuin siirtyi pianon 
taakse näppäilemään teoksen alkusoittoa.

Pentti Tynkkysen juuret ovat Pun-
kaharjun Vaaran kylässä Välituvalla, 
josta hänen isänsä, Toivon,  tie vei Vii-
purin Musiikkiopiston kautta kantto-
riksi Kestilään ja Rantasalmelle.

Pentti puolestaan teki elämäntyön-
sä Laukaan ja Kurun kanttorina. 
Kirkkomuusikon työn ohella ja jäl-
keen hän on säveltänyt lukuisia teok-
sia pianolle, uruille ja kuoroille ym. 
ym. ym.

Hän on myös kirjoittanut paljon 
laulu- ja kantaattitekstejä. pakinoita 
ja arvosteluja.

Tällä hetkellä Pentti toimii Punka-
harjun Mieslaulajien ja Puruveden 
laulun johtajana.

Kantaatin herkkä-ääninen sopraa-
nosolisti Maria Lund on Pentin pojan, 
Valtterin puoliso. Perhe asuu Keski-
Suomessa Hankasalmella.

Toinen solisti, Juha Tynkkynen on 
myöskin Vaaran Välituvan sukuhaa-

Pentti Tynkkynen  

Peetu Tynkkynen
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Neljännesvuosisata sitten olin nuo-
rena pappina toimittamassa en-

simmäistä sukulaiseni kastetta. Kas-
tepuheen päätteeksi minulta lipsahti 
suunnittelematta: ”Ei ole aina helppoa 
olla Tynkkynen.”

Toimituksen jälkeen kummisetäni 
(kastetun ukki) kiivaasti tivasi, mitä olin 
tarkoittanut heitollani. En osannut se-
littää sitä silloin, enkä ehkä tänäänkään. 
Aavistella ehkä osaan. Selitykseksi muu-
tama rivi isästäni Hanneksesta ja hänen 
sisaruksistaan, varsinkin veljistään.

Punkaharjun kupeessa Kulennoisissa 
Alvar ja Aino Tynkkyselle syntyi vuosi-
en 1925-1939 aikana seitsemän lasta, 
kolme tyttöä ja neljä poikaa. Lapset syn-
tyivät sikäli autuaalliseen maailman ai-
kaan, ettei pojista kenenkään tarvinnut 
mennä sotatoimiin. Syntyihän esikois-
poika Hannes sopivasti vuonna 1927.

Sodan jälkeen sisarukset aikuistui-
vat, yhden tytöistä tosin menehdyttyä 
sairauteen jatkosodan aikana. Itse 1954 
syntyneenä opin tuntemaan veljeksiä 
1960-luvulta lähtien. Heissä oli paljon 
lahjakkuutta. Eritoten musiikki ja kä-
dentaidot leimasivat vahvasti jokaista. 
Puhaltajia he olivat kaikki. Tosin soitta-
minen jäi sitten jokaiselta vuosien vie-
riessä.

Kädentaidoissa he olivat velhoja. 
Tämä konkretisoituu mm. yhden veljen 
suunnittelemassa VR:n logossa tai Colt-
askissa.

Kalastus oli harrastuksena ykkössijal-
la. Se ei sinänsä ollut mikään ihme, kun 
ajattelee luonnonkaunista Kulennois-
ten kylää ja sen sijaintia kahden ihanan 
järvialtaan, Puruveden ja Pihlajaveden 
äärellä.

Vellokset olivat hyvin seurallisia ja 
sosiaalisia tyyppejä, joiden oli helppo 
ottaa kontaktia kanssaihmisiin. Välillä 
hyvinkin hilpeitä, valloittavia veikkoja, 
joiden lauluun oli helppo yhtyä.

Joskus lahja saattaa olla myös rasite. 
Itse koin nämä veljekset, joista enää yksi 
on joukossamme, perfektionisteiksi, 
jotka vaativat itseltään turhankin pal-
jon. He kyllä käyttivät saamaansa elä-
män lahjaa rikkaasti, mutta sen myötä 
perheissään olivat myös melko ehdotto-
mia.

Olen sittemmin muutaman serkkuni 
kanssa puhunut heidän lapsuudestaan 
isä-Tynkkysen ohjauksessa, ja he ovat 
olleet samaa mieltä kanssani: isäukko 
oli aika ajoin kova, vaativa, autoritääri-

nen Don, jota edes ponteva vaimokaan 
ei pystynyt täysin pehmittämään.

Lientyykö tuo Tynkkysten äijien 
macho-piirre meidän polvessamme ja 
meitä seuraavissa, en pysty varmuudella 
sanomaan. Toivon kuitenkin, että pik-
kuhiljaa oppisimme armahtamaan itse-
ämme ja sitä kautta myös lähimpiämme. 
Sen myötä Tynkkysenäkin olisi helpom-
pi elellä ja hengitellä. Ei välttämättä niin 
erinomaisena ja pätevänä, vaan tavallise-
na, vaillinaisena, mutta onnellisena ih-
misenä muiden rinnalla.

Olli Tynkkynen
Kirkkoherra
Varkaus

Tynkkysenä olemisen 
sietämätön keveys

Kuva otettu Kulennoisten talon pihas-
sa, Ainon ja Alvarin kotitilalla (1954 
todenn.). Kuvassa ylärivillä vasemmal-
ta: Eero Tynkkynen, Terttu Tynkkynen 
(kuvaaja Teuvo Tynkkysen vaimo), Lee-
na Tynkkynen, Alvar Isä, Hannes Tynk-
kynen ja Jorma Tynkkynen. Alhaalla 
vasemmalta: Maire Tynkkynen (Han-
neksen vaimo), Mairen ja Hanneksen 
poika Hannu ja Aino-Äiti.
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Kirkkoherra Olli Tynkkynen.

raa. Hänen isänsä, Veikko oli ikäjär-
jestyksessä viides Albin kahdeksasta 
pojasta. Veikko oli Välituvan isäntä 
ennen Urhoa ja nykyistä isäntää Mik-
koa.  Juha asuu perheineen Parikka-
lan Särkisalmella.

KUNNIAMAININTA 
SUKULEHTIKILPAILUSSA
Rovaniemeläisen Jyri Tynkkysen hen-

kilöpotretti, Sámi Tynkkynen ( Saamen-
maan Tynkkynen) edellisessä Nuotta-
lehdessä palkittiin kunniamaininnalla 
Sukuviesti-lehden sukulehtikilpailussa 
2011. Lapin radion toimittajan toimiva 
Jyri on kotoisin Jyväskylästä. 

Jyrin ollessa estyneenä, Tuomo Tynk-
kynen kävi pokkaamassa kunniakirjan 
Helsingissä viime syksynä. Alkuperäi-
nen kunniakirja on toimitettu asian-
omaiselle ja kopio taltioitu sukuseuran 
arkistoon.

Jyrin isä, Esko oli alkujaan Rantasal-
men Tynkkysiä ja omisti myöhemmin 
rakennusliikkeen Jyväskylässä. Esko 
kuului sukuseuramme ensimmäiseen 
hallitukseen toimikauden 1995-98.

URHEILUA
Sanna Tynkkynen osallistuu toista-

miseen paralympiakilpailuihin lajinaan 
maalipallo. Tämän vuoden kisat järjes-
tetään Lontoossa kesäolympialaisten 
jälkeen.

Ateenan kisoissa Suomen naisten 
maalipallojoukkue sijoittui neljänneksi 
ja karsiutui niukasti Pekingin kisoista 
Brasiliassa järjestetyssä turnauksessa.

Nyt kisalisenssi on taas hankittu ja 
ankara valmistautuminen meneillään. 

SUKUTUOTTEET
Näistä on tällä palstalla paasattu, 

niin monesti, etten tällä kertaa toista 
kaikkea. Kerron vain, että kevään ku-
luessa julkaisemme kotisivuillamme 
uudet kuvat tuotteistamme, adressi ja 
isännänviiri mukaanluettuna.

Pöytästandaari on erinomainen lah-
ja, samoin isännänviiri. Edullisempaa ja 
edustavampaa adressia on vaikea muu-
alta löytää ja sukupaita kuuluu jokaisen 
Tynkkysen kesäiseen edustusasuun.

Kyselkää näitä Eskolta.

VÄLITUPALAISTEN 
KIRKKOPYHÄ
Muutaman vuoden tauon jälkeen vie-

tetään Vaaran Välitupalaisten nimikko-
tilaisuutta Punkaharjun kirkossa sun-
nuntaina 26.8.2012.

Koko kirkkoa emme toki ole omineet 
joten kaikki muutkin Tynkkyset kuten 
seurakuntalaisetkin ovat tervetulleet.



Tynkkysten suku ei ole suurensuuri. Silti var-
sin usein tapaa ihmisiä, jotka tuntevat suku-

laisia - tai alkavat arvuutella, mahtaako joku tuttu 
Tynkkynen olla sukua.

Me Tynkkyset olemme Suomessa vähän kuin 
suomalaiset maailmassa. Kumpiakaan ei ole 
paljon, mutta molempiin törmää tämän tästä - 
Tynkkysiin Suomessa ja suomalaisiin maailmalla.

Pienen maan ei ole helppo pärjä-
tä globaalissa kilpailussa Kiinan kaltaisten jättien kanssa. Meil-
lä ei ole valtavia kotimarkkinoita eikä suurvalta-asemaa. Viisimil-
joonaisesta kansasta ei mitenkään voi tulla yhtä monta nobelistia 
ja olympiavoittajaa kuin sadan miljoonan ihmisen joukosta.

Tähän asti olemme kuitenkin pärjänneet hyvin. Matkassa on ol-
lut tuuriakin, mutta ison osan menestyksestämme olemme teh-
neet itse, sillä olemme osanneet valjastaa kansakunnan voimava-
rat. Olemme olleet myös rohkeita ja avoimia uusille ideoille.

Suomi oli ensimmäinen maa, joka antoi naisille oikeuden sekä äänes-
tää että asettua ehdolle vaaleissa. Sittemmin naiset ovat päässeet näyt-
tämään osaamistaan niin kulttuurissa, liike-elämässä kuin politiikassa. 
Ilman naisia maamme kohtalo sodissa olisi voinut olla paljon synkempi.

Hyvinvointiyhteiskunnan ansiosta vaatimattomistakin oloista läh-
töisin olevat ovat voineet menestyä. Isäni ja setäni päätyivät pie-
neltä kotitilalta Rajavaarasta yliopistoon asti. Perhetausta ja köy-
hyys eivät ole estäneet lahjakkaita ja ahkeria ihmisiä pärjäämästä.

Uskon, että kaikkien kohteleminen tasa-arvoisesti ja rei-
lusti voi olla Suomen vahvuus myös 2000-luvulla. Pienel-
lä maalla ei ole varaa haaskata kenenkään osaamista.

Ennakkoluulojen takia ei kannata menettää maahanmuuttajan pyö-
rittämää kirkonkylän viimeistä ruokapaikkaa. Nuoren ura ei saa ty-
rehtyä siihen, että hän sattuu kasvamaan syrjäseudulla. Pätevää vai-
kuttajaa ei kannata jättää äänestämättä vain sen takia, että hänen 
puolisonsa sattuu olemaan samaa sukupuolta. Äidinkieli tai ihonväri, 
vamma tai persoonallinen tyyli ei saa olla este tehdä töitä ja yrittää.

Suomi on menestynyt antamalla kaikille mahdolli-
suuden. Erilaisia ihmisiä kunnioittava Suomi voi tule-
vaisuudessakin olla paljon kokoaan suurempi.

Oras Tynkkynen
kansanedustaja (vihr)
Tampere
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Seuraava Nuotta ilmestyy vuoden 2013 alussa.

Päätoimittaja Esko Tynkkynen Taitto Pekka Tynkkynen

TYNKKYSEN SUKUSEURAN 
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Kokoaan suurempi Suomi
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Tynkkysen Sukuseura ry, 
Massilanmäentie 26, 
58810 Kallislahti

Tynkkysen sukuun tulin  opiskeluai-
kojeni tuloksena. Tuttavuus histori-

anopiskelija Timo Tynkkysen kanssa al-
koi Joensuun yliopiston kemian laitok-
sen kahvilasta vuonna 1982. Naimisiin 
menimme vuonna 1985 Lappeenrannan 
ortodoksisessa kirkossa, ja asetuimme 
asumaan Lappeenrantaan ja myöhem-
min Imatralle. Historian opiskelut jat-
kuivat, ja valmistuimme molemmat sa-
malta laitokselta Joensuun yliopistosta 
vuonna 1987, mutta loppujen lopuksi 
päädyimme molemmat kokonaan uusil-
le työurille: Timo jatkoi ortodoksisessa 
pappisseminaarissa ja Joensuun teolo-
gisessa tiedekunnassa, ja hänet  vihittiin 
ortodoksiseksi papiksi. Minä olin tut-
kijana Etelä-Karjalan museossa joitakin 
vuosia, mutta  loppujen lopuksi  vanha 
haaveeni kuvataiteen alalta sai enemmän 
alaa ja aloin kehittää taitojani ikonimaa-
larina.

Ikonimaalaukseen perehtyminen oli 
monivaiheinen ja elämänikäinen pro-
sessi. Olen saanut teknistä opetusta Va-
lamon kansanopiston kursseilta, mutta 
antoisinta oppia olen saanut Pietarista 
ikonimaalauksen mestareiden työsken-
telyä seuratessani. Ilmapiiri sikäläisessä 
ikonimaalaamossa on ollut ratkaiseva 
innoittaja oman maalari-identiteettini 
kasvussa. Tällä hetkellä opetan ikoni-
maalausta Imatralla ja Lappeenrannassa,  
ja pyrin myös itse maalaamaan mahdol-
lisimman paljon.

 Ikonimaalarin työ ammattina on 
enemmänkin elämäntapa kuin ansio-
työ - ansiot ovat muiden taiteilijoiden 
tapaan aika kausiluontoisia. Omassa 
tehtävässäni katson kuitenkin täyttäväni 
omilla lahjoillani tärkeän osan kirkon 
opetus- ja julistustyötä, tuon oman pa-
nokseni seurakuntamme pieneen koko-
naisuuteen. 

Ikonimaalarina olen pieni osanen 
maalarimestarien vuosituhantisessa ket-
jussa. Minulle sitoutuminen johonkin  
suurempaa kokonaisuuteen on aina ol-
lut tärkeää. Kuvan tekijänäkään minulle 
ei ole tärkeää kertoa itsestäni tai tästä 
ajasta, vaan siitä mikä on ollut ja on tu-
leva - hengellisestä näkökulmasta.

 Omassa suvussani ikäpolveni serkuk-

sia ja heidän vanhempiaan on suuntau-
tunut paljon taiteen ja käsityön pariin 
- oikeastaan vasta aikuisella iälläni olen  
oivaltanut, että taiteen tekemisen halu 
juontaa minullekin osittain sukuni pe-
rintönä. Minusta on hauska ajatella, että 
perinteisestä, maataloudesta toimeen-
tulevasta suvustani on Parikkalan pel-
tomaisemista kummunnut niin paljon 
erilaista ja luovaa lahjakkuutta. 

Tuon ihmisessä piilevän lahjakkuu-
den siemenen olen myös löytänyt omis-
ta maalarioppilaistani.  Aikuisopetuksen 
parissa olen huomannut, miten paljon 
erilaisista ihmisistä löytyy yllättäviäkin 
lahjoja.  

Ikonimaalauksen opettaminen on 
haastavaa  ja monipuolista. Teknisesti 
ikonin maalaaminen on monivaiheinen  
ja vaikeakin prosessi, jossa kehitetään  
sekä  piirtämisen, värien käytön että 
maalaamisen taitoja. 

Ikonimaalauksen opetuksessa käy-
dään läpi myös ikoniteologiaa, jossa 

maalari joutuu paneutumaan hyvinkin 
syvällisesti uskonopin kysymyksiin. Tek-
niikan ja teologian opetus kulkevat siis 
rinta rinnan.

Ikonimaalarin työssäni yhdistyvä  
monet minulle tärkeät asiat. Itselleni 
se  antaa mahdollisuuden taiteelliseen 
ja hengellisyyden ilmaisuun, ja ikonin 
katsojalle voin luoda  mahdollisuuden 
hengelliseen oivaltamiseen ja rukouk-
seen. Työni sitoo minut monenlaiseen ja 
monenaikaiseen yhteisöön.

Keski-ikään ehtineenä tulee poh-
tineeksi sitä, miten kaikkien meidän 
”sukuun naitujen” ominaisuudet ovat 
olleet vaikuttamassa nykyisiin Tynkkys-
ten  sukuhaaroihin.  Sitoutuminen tä-
hän sukuun on tuntunut luontevalta ja 
arvokkaalta. Aika näyttää, miten omat 
kaksi nuortamme näkevät itsensä osana 
Tynkkysen suvun virtaa. 

Liisa Tynkkynen
Kuva: Raija Mutanen

IKONIMAALARI LIISA TYNKKYNEN

Ikonimaalari Liisa Tynkkynen maalamansa Imatran ortodoksisen kirkon ikonos-
taasin äärellä.


