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Puheenjohtajan 
tervehdys

Päätoimittajan
palsta

Miten minusta tuli...

Olen Tynkkysen sukuseuran perusta-
jajäsen, seuran ensimmäisenä sih-

teerinä tiedottaminen lankesi osakseni. 
Puheenjohtaja Aulis Tynkkysen kanssa 
laadimme ensimmäiset jäsenkirjeet.

Nuotta n:o 1 ilmestyi vuonna 1996 
A4-kokoisena, monisteasuisena ja 
7-tekstisivuisena. Sen ulkoasun muotoi-
limme yhdessä nykyisen lehtemme tait-
tajan Pekka Tynkkysen kanssa. Muuten 
lehti tai tiedote toimitettiin ”leikkaa, 
liimaa, askartele” -periaatteella. Lehden 
kannen yläotsikko muodostui Pekan 
suunnittelemasta välitupalaisten logosta 
ja nykyisinkin käytössä olevasta lehden 
nimiasusta.

Aluksi, vuoteen 2002 saakka, lehden tai-
tosta huolehti apunani Itukan toimitta-
ja Ossi Osmonpoika Tynkkynen (Väli-
tuvan Oskarin sukuhaaraa). Tämän jäl-
keen päädyimme jo lähemmäs nykyistä 
painoasua ja toimintatapaa. Puheenjoh-
taja Aulis Tynkkynen toimi päätoimitta-
jana ja allekirjoittanut toimittajana, leh-
den taittajana on toiminut Pekka Tynk-
kynen Rantasalmelta (Välituvan Toivon 

poika).

Vuoden 2006 Nuottaan, eli numero 
13:een saimme kanteen uuden sukuvaa-
kunamme, jonka suunnitteli puheen-
johtajamme Jouko Tynkkysen Yrjänä-
poika. Vaakunakuva selityksineen jul-
kaistiin edellisessä, eli vuoden 2005 nu-
merossa.

Enemmän väriä saimme vuoden 2007 
lehteen, jolloin olimme menossa viettä-

mään sukujuhlaa Tynkkylän Lomanie-
meen Punkaharjun Vuoriniemelle.

Seuraavaan numeroon, 15/2008, 
olimme vaihtaneet vetovastuuta. Aulis 
vetäytyi lehden teosta, kuten vähän ai-
kaisemmin puheenjohtajuudestakin, ja 
jo vuoden 2006 lehden toimituskuntaan 
tuli mukaan Tuomo Toivonpoika Tynk-
kynen Kuopiosta. Hänen ammattitaitoi-
nen toimittajan käsialansa on näkynyt ja 
näkyy edelleenkin.

Tuomon ammattilaisuus näkyy ennen 
kaikkea siinä, että hän tuntee ja löytää 
ihmiset juttuihin ja juttujen taakse. Hä-
nen mukanaan olemme saaneet kolum-
nisteiksemme muun muassa kansan-
edustaja Oras Tynkkysen, ”sukutoukka” 
Tiinan, Hanna Tynkkysen Hollannista 
ja Valtteri Tynkkysen Hankasalmelta/ 
YUP:sta.

Lehteämme ovat ansiokkaasti avusta-
neet myös Pentti Toivonpoika Tynkky-
nen, Sanna Eskontytär Tynkkynen, Au-
lis Matinpoika Tynkkynen, Sebastian 
(Big Brother) Tynkkynen sekä Sukutut-
kimusseuran sukulehtikilpailussa ”Sá-
mi Tynkkynen” -kirjoituksestaan kun-

Uuden toimintavuoden aluksi on 
keskitalven pakkasten keskellä mie-

luisaa vielä muistaa heleätä viime kesää 
ja Punkaharjun sukukokoustamme. Kii-
tän kaikkia teitä aktiiveja, jotka osanot-
tajina, ohjelmansuorittajina ja toimitsi-
joina olitte panoksellanne toteuttamassa 
seuramme tärkeintä tapahtumaa. Se an-
toi jälleen vakuuttavan todisteen tämän 
yhdistyksen tarpeellisuudesta.

Sukukokouksessa päättyi tällä erää, 
hänen omasta toivomuksestaan, Mart-
ti Tynkkysen kausi hallituksessamme. 
Muistamme kunnioittavasti hänen arvo-
kasta työtään seuramme hyväksi.

Seuraava koko jäsenistölle tarkoitet-
tu tapaaminen on yhteinen sukumatka, 
josta on aina ollut mieluisia kokemuk-
sia. Se on mitä mainioin tilaisuus jälleen 
kerran koko perheen voimin viihtyä ja 
virkistyä tuttujen sukulaisten parissa ja 
löytää myös uusia ystäviä. Varatkaa tä-
hän aikaa muilta riennoiltanne. Ilmoit-
tautumisohjeet löydät tästä lehdestä. 
Paikat täytetään yhteydenottojärjestyk-
sessä.

Sukukirja on tekeillä. Toivomme sitä 
varten edelleen mahdollisimman moni-
puolista aineistoa. Vaikka aikaa on vielä 
kaksi vuotta varsinaiseen painatukseen, 
asialla alkaa olla kiire.

Toimintamuotomme ovat vuosien 
mittaan vakiintuneet. Olemme tehneet 
lähes kaikkea mitä muutkin vireät suku-
seurat. Olemme valmiit myös uudistu-

maan. Hallitus ottaa mielellään vastaan 
uusia ideoita ja ehdotuksia

Jäsenmäärä on jokaisen yhdistyksen 
tärkein voimavara. Onko lähipiirissäsi 
Tynkkysiä, jotka eivät vielä ole seuram-
me jäseniä? Toivomme, että suosittelet 
heille mukaan tuloa. Tämä lehti kannat-
taa näyttää heille.

Talous on myös alituinen huolen ai-
he. Toivomme edelleen, että ne jäsenem-
me, joilla on taloudellista valtaa ja sopi-
via suhteita, järjestäisivät ilmoituksia 
tähän julkaisuun. Niistä olisi suuri apu 
toimintamme taloudellisen pohjan vah-
vistamisessa.

Runsaan parin kuukauden kuluttua 
jälleen kevät keikkuen tulevi. Tervehdän 
sydämellisesti kaikkia Tynkkysiä ympäri 
Suomen niemen ja merien takana. Iloi-
siin näkemisiin kesän sukumatkalla.
   
Jouko Tynkkynen
puheenjohtaja
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niamaininnalla palkittu Jyri Tynkkynen 
Rovaniemeltä.

Tässä eivät ole kaikki nimeltä mai-
niten. Kiitän toimituksemme puolesta 
kaikkia hengentuotteemme ylössaami-
seen ja julkituomiseen osallistuneita, ja 
toivon jatkuvaa turnauskestävyyttä heil-
le.

Lehtemme sisältö on pysynyt jok-
seenkin vakaana. Pääteemoina ovat ol-
leet sukujuhlat ja sukumatkat niin en-

nakkoon kuin jälkeenpäinkin. Suvun 
juurista ja historiasta on aiemmin kirjoi-
tettu enemmän, ja nykyisin kiinnostavat 
eri aloilla menestyneet ja kunnostautu-
neet persoonat. Pikku uutisia ja ”juoru-
ja” olemme julkaisseet Eskon puumerk-
ki -palstalla vuodesta 2006 lähtien ja jul-
kaisemme edelleenkin , sikäli kun niitä 
meille tarjotaan.

Osa tarinoista päätyy myös tulevaan 
sukukirjaan.

Toistan taas, ties kuinka monennen 
kerran, että tiedotus on kaksisuuntainen 
tapahtuma. Tietoa ei voi välittää, ellei 
sitä ole. Tarvitsemme siis jatkuvaa pa-
lautetta ja vinkkejä asioista ja ihmisistä, 
joista voimme kertoa Nuotassa ja tule-
vassa sukukirjassa.

Esko Oskarinpoka Tynkkynen 
päätoimittaja

Tutustuin erääseen Tynkkyseen noin 
7 vuotta sitten. Tämän seurauksena sy-
lissäni istuu tänään tätä kirjoittaessani 
pienempi versio hänestä ja yrittää kaikin 
tavoin estää minua näpyttelemästä tätä 
tekstiä. En ole naimisissa edellä maini-
tun herran kanssa, mutta etenkin poi-
kamme syntymän myötä katson kuulu-
vani jollakin tavalla sukuun. Teidän su-
kuunne. Tynkkysten laajaan, vanhaan 
sukuun.

Että miltä nyt tuntuu? Tynkkynen on 
minusta hieno ja arvokas sukunimi, ja 
olen ylpeä siitä, että poikani kantaa si-
tä. Minun sukunimeni on keksitty. Io-
nita. Se on diminutiivi etunimenä käy-
tettävästä Ionista. Isäni isä oli rikkaan 
talon nuorenherran ja heidän piikansa 
katkera äpärä. Tälle epäkonventionaali-
selle pariskunnalle nimittäin syntyi lisää 
lapsia, mutta isoisä jäi ainoaksi, jota ei 
tunnustettu virallisesti Constantinescun 
sukuun. Hän luki sekä taloustieteilijäksi 
että lakimieheksi ja meni naimisiin van-
han pappissuvun tyttären kanssa.

Äitini nimikin on keksitty. Varak-
kaan, Tsaarin kannattajiin kuuluneen, 
Ivan Gubertowitshin oli helpompi hen-
gittää Hugo Lundina. Hän oli kondiit-
tori, ja samaa ammattia jatkoi myös hä-
nen poikansa, Alexander Lund. Tämä 
meni naimisiin Irja Lehdon kanssa, joka 
taas oli aivan eri maailmasta, Turun köy-
hälistökorttelista Nummenmäeltä ko-
toisin. Hänenkin nimensä oli keksitty. 
Hänen äitinsä Iida-Pauliina Haapanen 
kun ei kerta kaikkiaan sietänyt naapu-
reiden nimittelyä ”Haapaskaksi”.

Minäkin synnyin Tapalana, koska äi-
tini oli vielä virallisesti naimisissa toisen 
miehen kanssa. Sain tämän hassun sat-
tumuksen myötä kuitenkin kertaheitolla 
suomen kansalaisuuden.

Näin pitkä johdanto pohjustaakseni, 
että meillä ei kovin paljon sukujuurista 
piitattu. Niitä on yritetty peitellä, hävit-
tää, kaunistella. Olen kuitenkin ylpeä 
siitä, että olen näinkin hullunkurisen 

suvun vesa.
Vastoin yleisiä käsityksiä minulla on 

paljon elossa olevaa sukua. Todennäköi-
sesti ”pual Turkkusest” ovat pikku-serk-
kujani (Iida-Pauliina synnytti 13 lasta), 
mutta en ole heidän kanssaan missään 
tekemisissä. Ystävät ovat aina olleet per-
heessäni arvostetumpia kuin suku, ja sa-
ma ajattelutapa on periytynyt minulle.

Jaksan hämmästellä ja samalla arvos-
taa, miten hienosti niin Tynkkyset kuin 
Erosetkin (mieheni äidin suku) ovat 
hoitaneet suhteitaan sukunsa jäseniin. 
Tosin minulta menevät edelleen Mir-
kut, Maikut, Maikit, Hessot ja Hessut 
sekaisin, mutta teen parhaani. Olenhan 
vielä melko uusi näissä piireissä. Poika-
ni kuitenkin tietää jo, että silloin, kun 
on iso joukko ihmisiä ympärillä, kaik-
ki ovat todennäköisesti hänen sukulai-
siaan. Mahtaa olla melko hieno tunne.

Minun sukuni on jättänyt paljon ar-
vailujen ja urbaanilegendojen varaan. 
Yksi hauskimmista tarinoista on tämän 
seksuaalisesti yliaktiivisen, isäni isän pii-
kalikka-äidin kuolema, pitkälti yli yh-
deksänkymppisenä, ei suinkaan vanhuu-
teen liittyvistä syistä vaan putoamisen 

seurauksena, omenoita kerätessä. Kerro-
taan myös, että äidin isän monin tavoin 
mystinen Adele-sisko (joka muun muas-
sa kivenkovaan väitti sukumme olevan 
itävaltalaista aatelistoa) viskasi kerran 
kyläkoulun opettajattarena toimiessaan 
suden hännästä raahaten luokkahuo-
neesta pihalle. Hän luuli sitä koiraksi. 
Hän puhui aina mieluiten saksaa. Vel-
jensä taas venäjää. Kaikki todistusaineis-
to paloi Viipurissa, ja niin kiista suku-
juurista jäi ikuiseksi.

Teillä Tynkkysillä ei tätä ongelmaa 
ole. Tiedätte kenen poikia ja tyttöjä olet-
te. Se on kunnioitettavaa.

Mä tiärä varmatteks va sen, et olen 
pualiks turkkulaine. Sen kuulee välillä 
puheestani. Ja puoliksi romanialainen. 
Sen näkee välillä katseestani. Päätän tä-
män kirjoituksen kertomalla teille koko 
nimeni espanjalaiseen aatelistyyliin:

Maria Alexandra Aspasia de 
Constantinescu y Ciolan, Lehto 
Haapanen y Lund Gubertowitsh 
de Tapala y Ionita. 
Tämmöttis meilpäi!

Suku on... 

Jyri ja Maria
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Itä-Karjalan kansanopisto Punkaharjun Valoniemes-
sä lähellä entistä Takaharjun parantolaa on lähtöi-
sin Impilahdelta Laatokan Karjalasta. Se toimi siellä 
vuosina 1906-1939. Punkaharjulle opisto muutti so-
dan jaloista vuonna 1940 ja on toiminut siellä siitä al-
kaen.
Opisto on edelleen aktiivinen ja aikaansa seuraava si-
säoppilaitos. Parhaillaan oli valmistumassa uudisra-
kennus lisämajoitustiloineen. Samaan aikaan Tynk-

kysten kanssa opistolla kokoontui Impilahti-seuran 
vuotuiseen yhteydenpitoon. Opistolla oli myös maa-
hanmuuttajia sekä kielenopiskelijoita Pietarista ja 
Moskovasta.
Edellinen sukujuhla oli kolme vuotta aiemmin Pun-
kaharjun itäpuolella Lustossa helteisessä säässä. Täl-
lä kertaa ilma oli viileähkö ja osittain sateinen.
Tynkkysten sukuseuran standaari luovutettiin kan-
sanopistolle muistoksi käynnistämme.

Sukujuhla Itä-Karjalan kansanopistolla 10.8.2013

Kyllikki Auvinen os. Tynkkynen 
sai idean tulla sukujuhlaan kesäran-
tasalmelaisten kirkkopyhässä, jossa 
oli Tynkkysiä esiintymässä.

Aikanaan Tynkkysten suku ei 
häntä liikuttanut. Nyt kun on yk-
sin, mies ja veljet kuolleet, syntyi 
kiinnostus tulla Tynkkysten tapaa-
miseen.

Lapsuuden koti oli Tynkkylän-
mäellä Kosolan kylällä Säämingissä. 
Kaksi veljestä asui samassa talossa.

Sukuasioista ei puhuttu, varsin-
kaan vanhemmista sukupolvista. Jäl-
kipolvea oli vähän, joten suku kuih-
tui. Isä kaatui jatkosodassa.

Kyllikki Auvinen

Kiinnostus 
sukuun heräsi 
vasta nyt

Juhlaesitelmän piti Tampereen yli-
opiston professori Veli-Pekka Tynkky-
nen. Hänen otsikkonaan oli Geneolo-
gian pitkä oppimäärä, ihmissuvun kehi-
tyksen ensimmäiset 13,7 miljardia vuot-
ta.

Hän esitti havainnollisesti, miten 
maata pommittaneiden, jäästä ja kivestä 
muodostuneiden komeettojen mukana 
tulivat elämän rakennuspalikat, amino-
hapot ja elämä syntyi merenpohjan vul-
kaanisten ”mustien savuttajien” ruok-
kimana noin 4 miljardia vuotta sitten. 
Noin 400 miljoonaa vuotta sitten en-
simmäiset eläimet nousivat ylös meres-
tä. Nisäkkäät syntyivät 200 miljoonaa 
vuotta sitten.

Ihmisapina eli ihmisten ja simpanssi-
en yhteinen kantamuoto syntyi 8-5 mil-
joonaa vuotta sitten. Noin 70  000-60 
000 vuotta sitten olosuhteet maapallolla 
olivat ankarat ja ihmisiä oli vain 2000. 
Kalastus ja uudenlaisten työkalujen kek-

siminen pelasti lajimme ja turvasi aikaa 
myöten myös Tynkkysen suvun synnyn. 
Kalastus ei ole enää elinehtomme, mutta 
sillä on kunniakkaat perinteet suvussa.

Edellisessä Nuotta-lehdessä kuvattiin 
suomalaisten matka Afrikasta Kauko-
Idän ja Venäjän kautta nykysijoille. Silti 
suomalaiset ovat geneettisesti keskieu-
rooppalaisia. Itäsuomalaiset eroavat län-
sisuomalaisista enemmän kuin mitkään 
Keski- ja Länsi-Euroopan kansat toisis-
taan.

Itäsuomalaiset eivät ole lähempänä 
venäläisiä kuin länsisuomalaiset, päin-
vastoin: länsisuomalaisten etäisyys sekä 
venäläisiin että ruotsalaisiin on lähei-
sempi kuin itäsuomalaisilla.

Syynä oli eristyminen ja pieni noin 
200 – 1000 ihmisen alkupopulaatio.

Näin voidaan lopulta tulla johtopää-
telmään, että kaikki elämä on yhtä.

Tuomo Tynkkynen

Professori Veli-Pekka Tynkkynen hämmästytti juhlaväkeä tarinalla ihmiskunnan 
synnystä.

Ihmissuvun kehitys
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Tynkkyset eivät ole pappissuku, 
kanttoriyhteyksistä sen sijaan on usein 
kysytty jo 30 vuoden ajan, totesi har-
tauspuheessaan rovasti Markku Tynk-
kynen.

Hän sanoi usein miettineensä suvun 
olemusta. Sillä näyttää olevan iso merki-
tys ammattien ja sanontojen myötä.

Suvussa on erilaisia vaikuttajia, sitä 
hän itsekin kokee olevansa pappina. Su-
vussa on runsaasti opettajia. Tiensä voi 
osittain valita, mutta tie valitsee myös 
kulkijansa. 

Vasenkätinen isoäidin isä
Vasenkätinen ei osaa mitään, sen sain 

kokea lapsena.
Isoäidin isä Kustaa Häkkänen oli va-

senkätinen. Hänestä on lyijykynäpiir-
ros, jossa hänet kuvataan liehuvatukkai-
sena.

Kustaa ei kulkenut ihan tavallisia 
polkuja. Tytöstä hän koulutti ylioppi-
laan, oli näin edellä aikaansa. Tuo kieh-
tova henkilö on ollut esikuvana omissa-
kin ratkaisuissani ja hieman samanlai-
sia polkuja koen kulkeneeni myös itse, 
Markku pohti.

On arvokasta, että suvut kokoontu-
vat. Jumala antaa elämän, paikan ja per-
heen. Suvut ovat Raamatussa tärkeitä.

Ihminen on osa sitä ketjua. Olkaa 
yksimielisiä, älkää pitäkö muita parem-
pina. Eläkää rauhassa kaikkien kanssa, 
hän kehotti.

Pastori Markku Tynkkynen, kouluttaja 
Järvenpään kristilliseltä kansanopistolta.

Suvut ovat 
Raamatussa 
tärkeitä

Sukujuhlaväki opiston salissa. eturivissä sukuseuran puheenjohtaja Jouko Tynkky-
nen Markku Tynkkysen kanssa.

Ljubov ja Matti Tynkkynen, Martti Tynkkynen, Maija Tynkkynen, Pirkko 
Tynkkynen ja Veli-Pekka Tynkkynen.

Ruokalassa kahvilla.
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1 pv)  06.00 Kouvola
 07.40 Imatra, Tullit, (kellojen kääntö +1 h), Viipuri: ruokailu Pyöreässä Tornissa,
  (kehätien kautta Novgorodiin).
          n. 19.30 Intourist: Hotelli Intourist: majoittuminen.     

2 pv)  Aamiainen hotellissa (huoneiden luovutus). Kiertoajelu Novgorodissa.
  Ajomatka Pihkovaan. Majoittuminen hotelli Riztskaya Pihkovan keskustassa.
  Ruokailu. Kaupunkikiertoajelu.  

3 pv)  Aamiainen hotellissa (huoneiden luovutus), Petserin luostari.
  Venäjän ja Viron raja.
  Setukaisten talomuseo, setukaisten perinnelounas sekä kuoron ja tanssiryhmän esityksiä.
  Tartto: majoitus hotelli Dorpat.

4 pv)  Aamiainen hotellissa. Kiertoajelu Tartossa.
  Ajo Tallinnaan. Hieman ostosaikaa Tallinnassa.
 17.00 Lähtee m/s Finlandia. Päivällinen laivalla.
 19.30 Laiva Helsingissä.
  Paluu Kouvola – Imatra.

Hinta: 498 €/hlö/minimi 30 henkeä
 Pidätämme oikeuden hinnan muutokseen valuuttakurssien sekä viisumimaksujen muuttuessa. 

Hintaan sisältyy: *  Ryhmäviisumi
 *  Lidia Goma mukana koko  
    matkan ajan

 *  Ruokailu Pyöreässä Tornissa
 * 1 yö Novgorodissa hotelli  

    Intourist, 2 hh
 *  Kiertoajelut Novgorodissa ja  

    Pihkovassa
 *  Yksi yö Pihkovassa hotelli 
    Riztskayassa, 2 hh
 *  Ruokailu Pihkovassa
 *  Petzerin luostari
 *  Setukaisten talomuseo, 
     setukaisten perinnelounas 
     ja kuoron ja tanssiryhmän 
     esityksiä
 * Yksi yö Tartossa hotelli 
    Dorpat, 2 hh
 *  Paikallisoppaat Novgorodissa, 
    Pihkovassa ja Tartossa
 *  Kiertoajelu Tartossa
 *  Laivamatka m/s Finlandialla  

    Tallinna – Helsinki
 * Lounasbuffet laivalla
 * Linja-autokuljetus

Omalla viisumilla matkan hinta on 433€

Kirjalliset Ilmoittautumiset mieluiten 
sähköpostilla tynkkynenesko@gmail.com 
huhtikuun loppuun  mennessä.

Ilmoittautumiseen nimi, syntymäaika, osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Puolakan Valmismatkat ohjeistaa 
ja laskuttaa aikanaan matkalle lähtijät.

Tynkkysten sukumatka 4. – 7.8.2014

Tartto

Velikiy Novgorod Detinets 
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Suku Savossa, koti Keski-Suomessa, 
elämä etelässä. Minun ja sisaruste-

ni Matleenan ja Artun reilu parikymp-
pinen elämänkulku taitaa olla kuin esi-
merkkitarina väestötieteellisestä tilasto-
katsauksesta. Pääkaupunkiseutu mah-
dollisuuksineen on vetänyt puoleensa 
magneetin lailla, mutta tulevaisuuden 
varalle on vielä monia mahdollisia suun-
nitelmia.

Lapsuutta Jyväskylässä väritti musii-
kin harrastaminen ja luovat harrastuk-
set: lauloimme kuorossa, soitin oboeta, 
Matleena järjesti taide-kesäleiripäiviä, 
Arttu teki biisejä, sovitti ja äänitti. Kun 
uravalinnan aika tuli, kukaan ei kuiten-
kaan lähtenyt pyrkimään kokopäiväisek-
si muusikoksi. Jos arkisessa kokemuspii-
rissä on riittänyt kanttoreita ja musiikin-
opettajia keskimääräistä runsaammin, 
oli muille urille pyristely ehkä sitten sitä 
kovaa halua luoda ikioma polku? 

Sen ne suvun hyvät esimerkit taisivat 
tehdä, että korkeakouluun oli päästävä. 
Yliopistotutkinto tuntui kuin yleisen 
oppivelvollisuuden jatkeelta. Kunnian-
himo kantoi, sillä tie vei peräkanaa Hel-
singin yliopistoon kaikilla kolmella. Mi-
nä valmistuin kotitalousalan asiantunti-
jaksi, Matleena opiskelee historianopet-
tajaksi ja vielä sitä omaa alaansa miettivä 
Arttu on aloittanut saksan kielellä. 

Meille ei selvästi riittänyt, että valit-
simme suvun suosiman opiskelukau-
pungin; halusimme ottaa haltuun myös 
osakuntatoiminnan, ihan kuten van-
hempamme aikoinaan. Opiskelijajärjes-
tö Keskisuomalaisesta Osakunnasta tu-
likin meille kaikille kolmelle tärkeä tu-
kikohta tuulisessa pääkaupungissa. (Sen 
verran sukupolvihenkeä sentään pitää 
olla, että Savolaiseen osakuntaan emme 
liittyneet.)

Osakuntatoiminta on vähän kuin 
opiskelijaelämän jälkeisten juttujen har-
joittelua: opitaan organisoimaan, järjes-
tämään ja tekemään yhdessä ihan vain 
siksi, että aktiivisuudella saa hyvää miel-
tä aikaan itselleen ja muillekin. Arttu on 
osakunnalla vielä aika uusi toimija, mut-
ta minulle ja Matleenalle se on ehtinyt 
toimia jo ponnahduslautana muihin ku-
vioihin. 

Opintojen loppusuoralla oleva Mat-
leena tekee nykyään kokopäiväisesti 
opiskelijapolitiikkaa Helsingin yliopis-
ton ylioppilaskunnan hallituksessa. Hän 
tulee siis käytännössä politiikalla toi-

meen, ja saa samalla visioida ja vaikut-
taa. Minä pääsin valmistumiseni jälkeen 
– osakuntatoiminnan inspiroimana – 
järjestötyöhön, ja nautin nykyään taus-
tavaikuttajan ja konttorirotan roolista 
järjestökoordinaattorina partiossa, joka 
on Suomen suurin lasten ja nuorten kas-
vatusjärjestö ja arjen taitojen opettaja. 
Kotitalousalan asiaa pyrin edistämään 

vapaa-ajalla myös kotitalousalan am-
mattilaisten verkostossa, joka järjestää 
mm. seminaareja. On paljon työmah-
dollisuuksista ja sattumastakin kiinni, 
mihin päin Suomea tie lopulta kuljettaa, 
mutta juuri nyt Helsingissä riittää työ-
mahdollisuuksia ainakin minun alallani 
enemmän kuin muualla Suomessa.

Tietyt asiat pysyvät, vaikka jokunen 
vuosi meneekin kotipesästä omilleen py-
ristelyyn. Musiikkia aloin kaivata niin 
kovasti, että palasin laulamisen ja soit-
tamisen pariin viimein parin viime vuo-
den aikana. Nyt harjoittelen muuten 
huilunsoiton alkeita! Matleena aloitti 
lauluharrastuksen samoin muutaman 
vuoden tauon jälkeen, Arttu taas ei ole 
pianostaan missään vaiheessa luopunut-
kaan. Eikä Savokaan lähde sydämestä. 
Meille tärkeä Rantasalmi on mielenmai-
semista se rauhoittavin, ja mökki siellä 
se oikea kesäpaikka, se, johon palataan 
aina yhtä hyvillä mielin kuin lapsena. 
Toivottavasti taas ensi kesänä tapaamme 
siellä tuttuun tapaan suvun kanssa!

Anna Vikström

Anna Vikström (26), Matleena Kosonen 
(23) ja Arttu Kosonen (20) ovat Erja 
Kososen lapsia, ja kuuluvat siis Toivo ja 
Taimi Tynkkysen jälkeläisten joukkoon.

Elämää Helsingissä: 
ripaus omaa ja paljon suvulta saatua

Anna Vikström

Raija Tynkkynen, Olli Hieta, Anna ja Jussi Vikström Rantasalmen mökillä.
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Suunnilleen vuosi sitten kerroin teil-
le Lontoon paralympialaisista. Tulos oli 
siellä neljäs, mutta pahin kärki karvaste-
lusta on puolessatoista vuodessa tylsisty-
nyt. Alkuperäinen suunnitelmani oli lo-
pettaa Lontooseen. Tuli kuitenkin tieto, 
että Suomi saa isännöitäväkseen vuoden 
2014 MM-kisat, joten asiaa piti punni-
ta uudelleen. Myös uusi valmentaja ja 
sääntömuutokset kutkuttivat sen verran, 
että pitihän ne katsoa. Kirjoitin siis maa-
joukkuesopimuksen jälleen alle. Pitkin 
hampain, mutta kirjoitin kumminkin. 
Näin jälkeen päin ajatellen ei kovinkaan 
viisas teko.

Lomia ei paralympialaisten jälkeen 
paljoa pidelty. Tammikuussa starttailim-
me kisakautta Pajulahti Gamesien kan-
sainvälisissä merkeissä. Tulos ei paljoa 
päätä huimannut, mutta uusi valmen-
taja tuli kuitenkin ajettua sisään. Siitä 
matka jatkui vanhaan malliin Suomen 
sarjaa taistellen, maajoukkueleireillen 
ja välillä vähän ulkomailla kisamatkoil-
la pyörien. Ulkomaan turnaukset sujui-
vat joukkueelta tahmeasti ja joukkueen 
henkikin alkoi kiristyä ikävästi. Omalle 
kohdalle kevät toi kuitenkin työvoiton, 
kun sarjajoukkueemme voitti Suomen 
mestaruuden. Siitäkään ei kuitenkaan 
ollut aikaa nautiskella, koska kesän aloit-
ti Madridin turnaus ja treenaamisessa 
piti lisätä kaasua syksyllä olevia Turkin 
EM-kisoja varten.

Kesä alkoi kohdaltani toisin, kun 
loukkasin maajoukkueleirillä nilkka-
ni. Madridin turnaukseen oli kuitenkin 
pakko lähteä. 30 asteen helteessä jouk-
kueen mukana nilkuttaessani ehdin jo 
moneen kertaan pohtia, mikä ihmeen 
aivopieru sai minut kirjoittamaan sopi-
muksen vielä alle. Koko kesä menikin 
nilkkavaivaisena. Virheasennoista johtu-
en muiltakaan loukkaantumisilta ei voi-
nut välttyä. Oravanpyörä pyöri joka ta-
pauksessa ja vauhti sen kun kiihtyi. 

Niin tai näin, marraskuun alussa 
joukkueet matkasivat Turkin Konyaan. 
Olosuhteet eivät olleet laisinkaan has-
summat, mutta pelit sujuivat silti vai-

keasti. Runkosarjan tasapeli Venäjän 
kanssa oli todella raivottava, kun voit-
toakin tyrkytettiin oikein tarjottimel-
la. Voitto olisi ollut henkisestikin tär-
keä, koska emme ole koskaan voittaneet 
itänaapuria ja koko kisoissa niin ei ollut 
kukaan muukaan tehnyt. Etenkin meille 
konkaripelaajille se oli katkera isku. Kun 
vielä finaalipaikka päätyi Suomen pro-
testista huolimatta Turkille ja pronssi li-
pui Israelin tyttöjen kaulaan, tunnelmat 
olivat aika matalalla. Neljänsiä jälleen.

EM-kisojen jälkeen en ollut ainoa, jo-
ka mietti lopettamista. Kun vielä louk-
kasin selkäni ja olin silti pakotettu pe-
laamaan leirillä, päätös alkoi olla enää 
tekemistä vaille. Henkinen ja fyysinen 
loppuun palaminen vaani nurkan taka-
na ja koin todella, ettei minua ja teke-
määni työtä arvosteta. Silti oli vaikeaa 
päättää. Lopulta vain tein sen: EN jat-
kanut maajoukkueessa. Valitsin fyysisen 
terveyden ja henkisen hyvinvoinnin. Va-
litsin perheen, ystävät, työn ja harrastuk-
set, joista ennen olin saanut jaksamista 
ja mielihyvää, mutta joille ei ollut ollut 
aikaa ja voimia. Tajusin, että urheilen 
Suomen, joukkuetovereiden, perheen ja 
ystävien takia. Halusin pysyä huipulla, 
että minusta voitaisiin olla ylpeitä. It-
selle leijonapaita oli alkanut olla lähinnä 
pakkopaita. 

Nyt takana on uuden vuoden vapaa 
alku. Hieman tuntuu, kuin seikkailisi 
sumussa. Välillä on hyvä mieli, että saan 
itse päättää elämästäni. Toisaalta taas on 
eksynyt olo, kun ei olekaan kalenteria, 
joka kertoo vuosien päähän missä ja ku-
ka olen. Nykymaailmassa ihmistä piiska-
taan koko ajan parempiin suorituksiin. 
Ei ole aikaa istua alas ja kysyä, kenelle 
minä tätä teen. Itselleni ensimmäinen 
tällainen keskusteluhetki ei ollut miel-
lyttävä. En jaksanutkaan jutella kovin 
kauaa, ennen kuin säntäsin tekemään 
jotain hyödyllistä. Pikku hiljaa juttuhet-
ket ovat pidentyneet ja joskus on ihan 
mukavaa lojua sängyssä viisi minuuttia 
pidempään ja vaikkapa laskea varpaat.

 Urheilumaailman uudelleen kohtaa-

minen oli pelottavaa. Se ei kauaa ulko-
puolisia katsele. Päätin kuitenkin mennä 
seuraamaan pelejä Pajulahti Gamesei-
hin. Oli todella hämmentävää, kun ih-
miset eivät tunnistaneet minua siviileis-
sä. Jouduin jatkuvasti vastaamaan kysy-
myksiin, miten meillä on pelit menneet 
ja ketä vastaan on seuraava matsi. Koin 
melkoisen ahaa-elämyksen, kun selitin 
miesten maajoukkueen tähtipelaajalle, 
että en ole pelaaja, vaan ihminen. Nau-
ruksihan se meni, mutta oli siinä totuu-
denkin siemen. Ajatus ”ei kenestäkään” 
muuttui ”ihmiseksi”. Olenhan minä siis 
jotain. Nyt onkin jännittävää tutustella, 
mitä tuo ajatus pitää sisällään. Ihmisenä-
kin olemisessa on paljon haastetta.

Maalipallo pysyy sydämessäni aina. 
Pelaaminen ei ole vieläkään ohi. Päin-
vastoin, nyt voin nauttia siitä ilman 
maajoukkueen painetta. Uudet säännöt 
otettiin kaikkialla käyttöön tämän vuo-
den alussa, vaikka Suomen sarja onkin 
pyörinyt niillä jo viime syksystä. Puo-
lustusalue kasvoi ja nyt pelaaja saa men-
nä kolme metriä ”ylemmäs” torjumaan 
kuin ennen. Se on kuin luotu minulle. 
Paluu keskipelaajaksi seitsemän vuoden 
roolittoman ajan jälkeen on totta ja hy-
vältä tuntuu. Ensi kaudella tarkoitus on-
kin siirtyä SM-sarjaan, joka mielletään 
yleisesti miesten sarjaksi. Olen tyytyväi-
nen, että minut halutaan sinne itsenäni 
ja siksi, että olen joukkueen tarpeellinen 
osa enkä vain joku vaihtopenkin vasem-
massa laidassa. Maajoukkueen jättämi-
nen antoi tämänkin mahdollisuuden. 
Eli ei niin pahaa, ettei hyvääkin. 

Tämän kirjoittaminen muistuttaa 
myös siitä, että olen myös Tynkkynen. 
Jokainen meistä on osa suurempaa ko-
konaisuutta ja ainakin minä olen aika yl-
peä Tynkkynen. Suosittelen lämpimästi 
kaikille pientä hidastusta silloin tällöin. 
Perille ehtii hitaamminkin kiiruhtaen. 
Vuoden päästä katsotaan, mikä minusta 
tuli seuraavaksi isona.

Sanna Eskontytär Tynkkynen

Ei kukaan
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Peruna-Jouko 
päätoimiseksi ukiksi
Varapuheenjohtajamme Jouko Tynk-

kynen vetäytyi Vaaran Perunasta  hyvin 

ESKON 
PUUMERKKI

Viimeisin tieto laululahjakkaasta 
Tynkkysestä on viime kesältä. Ke-

rimäkeläinen Jukka Tynkkynen sijoittui 
Suomi-iskelmän SM-kilpailun finaalissa 
viiden parhaan joukkoon.

Tarkemmin sanottuna Tall Ship Race 
-tapahtuman yhteydessä järjestettyyn fi-
naaliin oli kelpuutettu viisi mies- ja viisi 
naislaulajaa. Tarkempaa sijoitusta ei voi-
da määrittää, koska kilpailussa julkais-
tiin vain voittajat. Viiden sakkiin sijoit-
tuminen on kova juttu, ja olen antanut 
itseni ymmärtää, että lisää on tulossa, 
Jukka tuumi.

Jukka on saanut uutta potkua harras-
tukselleen. Tällä hetkellä on koossa kol-
men soittajan ja laulajan bändi työni-
mellä Virranjakaja.

Soittimina bändissä on kitara, basso 
ja rummut. Jukka itse keskittyy lauluun, 
vaikka kitaransoittokin jo alustavasti su-
juu.

Virranjakaja harjoittelee Timantti-
huollon takahuoneessa, jossa näytti ole-
van ihan kosolti musiikkikamaa. Erityi-
sesti huomioin melko mittavan rumpu-
setin. Kokoonpano on aloitellut myös 
keikkailua, ja jatkoa on luvassa.

Ensi kesän Puruvesi pop -festarilla 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 
herroja nähdään ja kuullaan arvoval-
taisessa seurassa. Mukana ovat ainakin 
Jenni Vartiainen, Haloo Helsinki, Virve 
Rosti ja Popeda.

Utelin 51-vuotiaalta Jukalta hänen 
musiikillista koulutustaan, ja kävi ilmi, 
että vielä hänen kouluaikoinaan musiik-
kikasvatus keskittyi enemmänkin kan-

sallis- ja maakuntalauluihin ja osaamis-
ta mitattiin aina niin kiusallisilla laulu-
kokeilla. Instrumentteja ja soitantaa ei 
tuolloin vielä ollut koulun musiikkikas-
vatuksessa mukana.

Lauluharrastus on alkanut aikuisiällä 
työkaverin ilmoitettua Jukan karaokeen 
Ruotsin-risteilyllä viitisentoista vuotta 
sitten. Kotona on karaokelaitteet, ja har-
joituskertoja kertyy useampia viikossa.

Kilpailukokemustakin on kertynyt 
nyt jo useilta vuosilta ja lukuisista ki-
soista. Laulaminen on hyvää vastapai-
noa yrittäjän työlle. Juicea vetäessä eivät 

mutterit pyöri mielessä, sanoo artisti.
Jukka kertoi tulevaisuuden visioita 

tiedustellessani, että omia biisejä on lajin 
verran tehty ja tekeillä. Sanoitukset ovat 
omaa käsialaa ja suomen kielellä, sävelet 
ja sovitus tulevat muilta. Tyylilaji on lä-
hinnä suomipoppia ja iskelmää. Tavoit-
teena ovat myös tangokarsinnat.

Jukka on juuriltaan Punkaharjun 
Vaaran Tikkilänmäeltä. Isä oli Mark-
ku Tynkkynen ja äiti Silja os. Muhonen 
Hiukkajoelta. Isänisä Yrjö löytyy Alapi-
han suvusta ja isän äiti Iida puolestaan 
Mehtolanniemeltä, hänet tunnettiin 
myös pitoemäntä Tikkilänmäen Iitana.

Jukan perheeseen kuuluu kolme poi-
kaa, Teemu (29), Jimi (19) ja Veikka (17). 
Timanttihuolto Oy:n ainoaksi omista-
jaksi ja yrittäjäksi Jukka siirtyi aikaisem-
pien kumppaneidensa Tuomo Myyryläi-
sen ja Matti Härkösen vetäydyttyä liike-
toiminnasta.

Mutterin vääntöä Jukka ei ole kou-
lussa opiskellut, vaan hänellä on taka-
naan kaupallinen koulutus. Hän tekee 
yrityksessä samoja hommia kuin aikai-
semminkin, eli hoitaa varaosapuolen ja 
konttorihommat.

Yritys työllistää Jukan lisäksi kak-
si asentajaa. Aikaisemmin Mitsubis-
hin merkkikorjaamona toiminut yritys 
on nykyisin kaikenmerkkisten moot-
toriajoneuvojen huolto- ja korjauspaja. 
Tarinan lopuksi päätoimittajan tervei-
set sukulaisille: Pistäytykää Puruvesi 
pop -festivaaleilla ja käykää korjaamolla. 
 
Esko Oskarinpoika Tynkkynen

Mistä näitä musikaalisia Tynkkysiä oikein tulee? 

Jukka Tynkkynen

Sadas sukuseura
Liityimme viime vuonna Sukuseu-

rojen keskusliiton jäseneksi. Satuimme  
olemaan  sadas keskusliittoon liitty-
nyt seura, jonka vuoksi saimme kutsun 
Helsinkiin  kukitettavaksi.

Kävimme puheenjohtajamme ja va-
rapuheenjohtajamme kanssa pokkaa-
massa kukkatervehdyksen ja samalla 

ansaituille eläkepäiville ja tyttären pojan 
ukiksi.

Perunabusinesta jatkavat Pahatson 
Veljekset Esko ja Ossi Tynkkynen.

Veljekset Esko ja Ossi Tynkkynen.

luovutimme pöytästandaarimme Suku-
seurojen keskusliitolle.
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Vaaran kylätalolle leikkikenttä
Vaaran kylän lapset saavat tulevan 

kevään aikana leikkikentän kylätalon 
pihapiiriin. Hankkeelle on myönnetty 
Piällysmiesrahoitus. Rakentaminen ta-
pahtuu talkoilla. Leikkivälineet on jo 
tilattu kertoi hankkeen puuhanainen 
Katja Tynkkynen Välituvalta.

Pieniä ja kouluikäisiä lapsia kylällä 
on puolentoista kymmentä näin talvi-
seen aikaan, mutta kesäisin määrä tup-
laantuu tai jopa triplaantuu kesäasuk-
kaiden myötä.

Pihaan tulee ainakin seuraavat vem-
peleet: kiikku, vauvakeinu, linnunpe-

Kirkko-ooppera
Director musices Pentti Tynkkysen 

70-vuotissyntymäpäiviä vietettiin Pun-
kaharjulla syyskuun 29. päivänä 2013. 
Jumalanpalvelus Punkaharjun kirkossa 
toimitettiin suurelta osin Tynkkysten 
voimin. Seurakuntatalossa vietettiin sen 
jälkeen musiikkipitoinen syntymäpäivä-
juhla, kuten asiaan luontevasti kuului.

Syntymäpäiväonnittelu Tampereelta 
oli tavanomaisesta poikkeava. Me esi-
tämme ry:n edustajat Päivi Abid ja Antti 
Tuurna Tampereelta näet kertoivat, että 
Pentin elämästä kootaan kirko-ooppera, 

jonka ensiesitys on lokakuussa 4. päivä-
nä 2014 Tampereen tuomiokirkossa.

Temppelipelimanni-ooppera koostuu 
Pentin muisteluista elämän varrelta. Lib-
reton kirjoittaa Päivi Abid. Taiteellisena 
johtajana toimii kuluvan vuoden abitu-
rientti Riku Laurikka Tampereelta.

Teoksen säestyssoittimia ovat urut ja 
piano. Lisäksi esiintyy pieni kuoro. Solis-
teina on sopraano-, tenori- ja bassolaula-
jat. Välillä lauletaan yhteisesti virsiä.

Tuomo Tynkkynen

Pentti Tynkkynen säesti 70-vuotisjuhlassa lastensa, sisarustensa ja serkkujensa kuoroa.

Rantasalmen kirkos-
sa vietetään 21. päivä-
nä huhtikuuta, toisena 
pääsiäispäivänä, kant-
tori Toivo Tynkkysen 
syntymän satavuotis-
muistopäivää.

Kirkossa on messu 
klo 10, jossa liturgina 
toimii kirkkoherra Jus-
si Leppäniemi, saarnaa 
Maritta Tynkkynen ja 
musiikista vastaavat 
Toivo Tynkkysen lapset 
perheineen.

Kirkkokahvit tarjo-
taan Kirkkotorilla jumalanpalveluksen 
jälkeen.

Konsertti on kirkkosalissa n. klo 12. 
Siellä esiintyvät Toivo Tynkkysen lapset, 
lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset.

Toivo Tynkkynen syntyi Kerimäen 
Vaaran kylässä 21.4.1914 maanviljelijä-
perheeseen. Vaaran kylä oli sittemin osa 

Puhkaharjun kuntaa, 
joka kuuluu nykyisin 
Savonlinnan kaupun-
kiin.

Veljeksiä oli kaik-
kiaan kahdeksan, jois-
ta Toivo muista poike-
ten pyrki muuhun kuin 
maatalousammattiin.

Kanttorin opin-
not hän suoritti Viipu-
rin musiikkiopistossa 
1930-luvulla. Talvi- ja 
jatkosodan jälkeen hän 
teki pääasiallisen elä-
mäntyönsä Rantasal-

men kanttorina vuosina 1945-1979.
Toivo Tynkkynen osallistui aktiivises-

ti mm. kunnallisiin luottamustehtäviin 
kunnanhallituksessa ja -valtuustossa ja 
lautakunnissa.

Puoliso Taimi os. Tarkkonen oli ko-
toisin Kiteeltä. Hääpari vihittiin jatko-
sodan aikana juhannuksena 1942.

Toivo Tynkkynen (1914-1979)
Syntymän satavuotismuistopäivä 
Rantasalmen kirkossa

Hertan Runoriihi saavutti 
kymmenen vuoden iän
Hertta Tynkkysen runoriihi lähestyy 

jo rippikouluikää. Hertan kymmenes 
runoriihi pidettiin 6.7.2013, jolloin 
vietettiin Eino Leinon runouden ja su-
ven päivää. Ajatus runoriihestä syntyi 
toistakymmentä vuotta sitten kun Hert-
ta päätti kunnostaa vanhan riihen. Sit-
ten hän päätti, että tähän perustetaan 
runoriihi. Puruveden kansalaisopiston 
runopiiri innostui ajatuksesta ja en-
simmäinen runoriihi järjestettiin 2003. 
Tämänkertaisessa runoriihessä  kuultiin 
Hertan runojen ohella Eino Leinoa ja 
myös Hertan runoihin sävellettyjä lau-
luja.

Kaikkiaan Hertta on kirjoittanut 
elämänsä aikana yli 300 runoa.

Hertta Tynkkynen
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Isovanhempieni koti sijaitsi Rajavaarassa, parin 
kymmenen kilometrin päässä Venäjän rajasta. 

Nimi oli osuva, sillä sodan kokeneelle sukupolvelle 
raja merkitsi usein vaaraa – tai ainakin rajan takana 
sijaitseva valtakunta.

Viime vuosikymmeninä rajat ovat madaltu-
neet. Ihmiset matkustavat, kauppaa käydään 
ja tieto kulkee sujuvasti rajojen yli.

Meille eurooppalaisille tämä näkyy selvimmin 
Euroopan unionissa. Rekkakuskin ei tarvitse EU-

maiden rajalla täytellä viranomaisten kuponkeja. Suomalainen pk-yrittäjä 
pystyy kauppaamaan tuotteitaan suunnilleen samoilla pelisäännöillä ja 
usein samalla valuutalla maasta riippumatta. Muistoihin ovat jääneet myös 
ajat, jolloin yöjunassa piti herätä keskellä yötä passien tarkastusta varten.

Rajojen madaltumisella on myös lieveilmiönsä. Turistien ja kauppaihmis-
ten ohella rajojen yli liikkuvat rikolliset. Suomalaiset yritykset joutuvat 
nykyään kisaamaan käytännössä koko maailman kanssa. Olemme yhä 
riippuvaisempia toisistamme sekä taloudellisesti että poliittisesti.

Menneisyyteen ei kannata eikä oikein voikaan palata. Sen sijaan 
voimme yrittää ottaa tulevaisuuden haltuun.

Hyvä nyrkkisääntö on, että mitä enemmän kanssakäymistä yli rajojen 
tapahtuu, sitä parempi alueiden taloudelle ja vetovoimalle. Länsirajalla 
kaavaillaan junayhteyttä Suomen ja Ruotsin välille, Pohjois-Norjassa 
suomalaisillekin yrityksille on tarjolla urakoita ja itärajan tun-
tumassa venäläiset turistit tuovat leivän moneen pöytään. 

Euroopassakin rajoja voi edelleen madaltaa. Unioniin kannattaa toi-
vottaa tervetulleiksi kaikki yhteiset arvot jakavat eurooppalaiset maat 
Islannista Montenegroon. Euron laajeneminen helpottaa edelleen 
matkustamista ja kaupankäyntiä. Työnhaun, opiskelun ja sosiaali-
turvan pitää järjestyä vielä nykyistä helpommin, kun suomalainen 
muuttaa toiseen EU-maahan – tai muualta muutetaan meille.

Rajat ylittäviin haasteisiin järkevä vastaus ei ole rajojen sulkeminen, 
vaan rajat ylittävä yhteistyö. Ilmastonmuutosta, veronkiertoa tai 
kansainvälistä rikollisuutta ei yksikään maa pysty suitsimaan yksin.

Pienen Suomen etu on sopia asioista vahvojen valtioiden sanelun 
sijaan yhteisön foorumeja kannattaa vahvistaa.

Raja-alueet ja rajojen madaltaminen kannattaa nähdä enem-
män mahdollisuutena kuin uhkana. Rajavaara on silti kelpo 
nimi – luonnonkauniiden vaaramaisemien ansiosta.

Oras Tynkkynen

Kirjoittaja on kansanedustaja, vihreän eduskuntaryhmän 
varapuheenjohtaja ja eurovaaliehdokas.

Raja-alue ei vaara
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Sukukokouksen päätöksiä
Sukukokous vietiin läpi Putki Heikin 

rutinoituneella johdolla Osmo Tynk-
kysen toimiessa kokouksen sihteerinä. 
Tärkeimpänä asiana käsiteltiin seuran 
sääntömuutos. Säännöt päivitettiin ajan 
tasalle esihyväksyttyjen mallisääntöjen  
mukaisiksi.

Seuran hallituksen kokoonpanoksi 
tuli puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista  
ja 2 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan  sekä ottaa keskuudes-
taan tai ulkopuolelta sihteerin, rahas-
tonhoitajan ja muut tarvittavat toimi-
henkilöt sekä perustaa tarpeellisia toi-
mikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.

Tilintarkastaja nimike muutettiin 
mallisääntöjen ja kirjanpitolain määrä-
ysten mukaisesti toiminnan tarkastajik-
si.

Hallituksen kokoonpano ja yhteys-
tiedot löytyvät toisaalta tässä lehdessä. 
Toiminnan tarkastajiksi valittiin Pekka 
Tynkkynen Mikkelistä ja Niina Tynk-
kynen Savonlinnasta.

Tiina Tynkkynen-Hieta esitteli suku-
kirjan tämänhetkistä tilannetta. Kirjan 
on tarkoitus valmistua vuoden 2016 su-
kukokoukseen mennessä.

Tulevan kesän sukumatka oli myös 
esittelyssä alustavan suunnitelman osal-
ta. Muutamia ilmoittautumisia matkal-
le tuli jo kokouksen yhteydessä. Matka-
ohjelma on tarkentunut ja esitellään täs-
sä lehdessä. 

säkeinu, kiipeilyteline, liukumäki, tasa-
painopuomi ja hiekkalaatikko.

Nuottalehti toivottaa hankkeelle me-
nestystä ja kentälle vilkasta käyttöä.

Veli-Pekalle ja Heikille luovutettiin 
isännänviirit.
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Seuraava Nuotta ilmestyy vuoden 2015 alussa.

Päätoimittaja Esko Tynkkynen 
Taitto Pekka Tynkkynen

SUKUTOUKKA

Kun olin lapsi, lipui veneemme 
rantaan. Tai auto mäen päälle, ja kä-
velimme rinnettä polkua alas. Veneel-
lä oli paljon idyllisempää.

Kokan täytti pehmusteiden alta ka-
sa Aku Ankan taskukirjoja. Järvellä 
puhaltaa, ja katselemme horisonttiin, 
milloin seuraavat punaiset ja vihreät 
reimarit juuri erottaisi. Isällä on puna-
raitaiset pelastusliivit, ja tuuli heilut-
taa tukkaa venettä ajaessa. Hymyilee 
ja katsoo katon yli, sitten meihin. Mi-
näkin sain ohjata. Minusta tuli ihan 
veneilijä, nautin päästä vesille.

Olin aina innoissani mökille me-
nosta. Yhtenä kesänä sadetimme edel-
lisenä päivänä takapihan nurmikkoa. 
Hyppelimme siskon kanssa uimapu-
vuissa sateen alla ja lauloin itse kek-
simällä sävelellä ”sadettaja kastelee, ja 
aurinko paistaa. Huomenna Tynkky-
set menevät mökille…”

Oli aikalailla hieno tunne rantau-
tua laituriin. Ja niin hienoa herätä sii-
nä. Aamuinen vesi lähentelemässä lai-
toja, sen kilahteleva ilo kertomassa, 
että aurinko on korkealla. Tuntuihan 

se jo silmäluomissakin, kiskoi hilpeäs-
ti unesta.

Siinä edessä sitten, rakas harmaa 
mökki. Ruutuikkunat, kivipolku ran-
taan, puinen laituri. Rantakoivut ja 
varsinkin rannan lepät. Isäni lapsuu-
den veden äärellä, paikassa, jossa par-
tiolaiset tekivät kesäretkiään, oppivat 
heittämään lettuja hienosti. Ja missä 
isäni on isänsä kanssa kalastanut. Eh-
kä näiden kerrosten läpi on mökki-
maisema minulle niin ihmeellinen.

Jos on se kaunis aamulla rannas-
ta katsottuna, on se sitä iltahämyllä-
kin mökin ikkunasta. Saunasta pitää 
myös järvelle hymyillä.

Nykyisin tie vie meidät mökin tun-
tumaan. Metsäkurjenpolvet kajasta-
vat, kun kuljemme polulla. Käymme 
keräämässä juhannuskukat seppeleik-
si salkoon.

Runot ovat minulle rakkaita, mök-
kimaisema yhtä runoa. Se on vuoden-
kierto ja toinen maisema työpaikkani 
ikkunassa, kun kirjoitan juttua huo-
miseen lehteen. Ja silti, mökillä on 
aina juhannus, hetki kesäyön sylis-
sä, kun lokki hautoo kivellä haaleasta 
yöstä aamua. Se todellinen päivä, kun 
oikein olen Rantasalmella.

Nautin saunakammarin lämmöstä. 
Tunteesta, että kohta astun kuusen ja 
kiven viertä mökkiin, ja kaikki ovat 
siellä. Terassilla tuuli tekee ihovillaani 
viileän jakauksen. Siitäkin nautin.

Kotimatkalla kesäyö on niin, niin 
kaunis. Niin oli jo tullessa.

Tiina Maria Tuomontytär, 
Toivon pojantytär Tynkkynen, 
Välituvan sukua.

Mielenmaisemassa

Puheenjohtaja:
Jouko Tynkkynen
Jokela
p. 050 3801 311
jouko.tynkkynen@pp.inet.fi

Varapuheenjohtaja:
Jouko Tynkkynen
Punkaharju
p. 0400 758 775
jouko.tynkkynen@outlook.com
Jäsen, tiedottaja:
Esko Tynkkynen
Savonlinna
p. 040 5836 987
tynkkynenesko@gmail.com

Jäsen, taloudenhoitaja:
Osmo Tynkkynen
Kouvola
p. 0400 674 810
osmo.tynkkynen@luukku.com

Jäsen:
Matti Tynkkynen
Lappeenranta
p. 040 7775 258
matti.tynkkynen@gmail.com

Jäsen:
Tiina Tynkkynen-Hieta
Iisalmi
p. 044 3043 558
tiinatyn@gmail.com

Jäsen:
Raija Tynkkynen
Joutseno
p. 050 3244 754
tynkkynen.raija@gmail.com

Varajäsen:
Heikki Tynkkynen
Parikkala
p. 0440 210 745
heikkitynkkynen@hotmail.com

Varajäsen:
Tuomo Tynkkynen
Kuopio
050 3643 748
tuomo.tynkkynen@dnainternet.net

Hallituksen sihteeri:
Katja Tynkkynen
Savonlinna
p. 040 5048 737
katja.tynkkynen@spyder.fi

TYNKKYSEN SUKUSEURAN 
HALLITUS


