Tynkkysen sukuseuran tiedotuslehti

N:o 22 Maaliskuu 2015
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iime kesän perinteinen sukumatkamme onnistui jälleen hyvin. Kiitän Teitä kaikkia, jotka osallistuitte tähän aktiviteettiimme. Tällaiset mainiot
kokemukset todistavat, että matkoja
kannattaa edelleenkin järjestää. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia
seuraavasta kohteesta.
Sukukirjahanke edistyy. Julkaisuvuosi
on siis 2016, mutta nyt on jo kiire aineiston toimittamisessa Tiinalle. Yhteystiedot ovat tässä lehdessä.
Muistutan jälleen, että seurallamme
on edustava valikoima sukutuotteita,
jotka sopivat omaan käyttöön tai vaikkapa merkkipäivälahjoiksi suvun jäsenille.
Ottakaa asiassa yhteyttä tiedotussihteeriimme Eskoon.
Sukuseura on elävänä sukupolvia yhdistävä tekijä. Siihen kuuluminen on
myös hyvä tapa kunioitta menneitä sukupolvia. Kun jäsenistössä tulee väkisin-

Puheenjohtajan
tervehdys
kin luonnollista poistumaa, hallitus vetoaa tämän lehden lukijoihin, että Te
suosittelisite seuraamme liittymistä kaikille sukulaisillenne.
Se, mitä kukin meistä ymmärtää sa-
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uosi on taas hurahtanut ohi. Jotenkin tuntuu, että nämä karkaavat nykyisin kiihtyvällä nopeudella. Viime
vuoden lehdessä hehkutimme onnistunutta sukujuhlaa ja ensi vuonna se on
taas edessä. Valmistelut on jo aloitettu ja
edistyvät kuten sukukirjakin, joka valmistuu juhlaan mennessä.
Viime vuoden päätapahtuma, Venäjälle ja Viroon suuntautunut, historia- ja
kulttuurimatka täyttää puolestaan runsaasti tämän numeron palstatilaa. Tarjoilemme sanaa ja kuvaa alkaen Ihantalan
taistelun muistomerkiltä ja jatkuen
Novgorodiin, Pihkovaan, Petzeriin, Setukaisiin, Tarttoon ja viimein Tallinnan
kautta kortiin. Viulu-Heikille ja Mantalle kiitos reissun muistiinmerkitsemisestä.
Seuraavan eli ensi vuoden sukukokous ja -juhlapaikka on päätetty. Kokoonnumme sukuseuran syntysijoille eli Punkaharjun Vaaraan. Vaaran kylätalo, sen
pihapiirin komea kota ja juhlateltta tarjoavat upeat puitteet kokoontumisellemme. Toivomme jäsenistöltä vinkkejä
sekä avustusta juhlan järjetelyissä. Ruokahuolto pyritään järjestämään jonkun
pitopalvelun toimesta, jotta Vaaran
emännät voisivat olla juhlassa vieraina
vailla työpaineita. Ohjelman suorittajia
kaivataan ja etsitään. Jotain uutta kaivat-
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Päätoimittajan
palsta
taisi myös vanhojen rutiinien lisäksi ja
tilalle.
Sukukirjan raamit alkavat olla kasassa, muotokin on hahmottunut ja neuvotteluja painopaikasta on käyty. Kirjan
teemme koviin kansiin ja aineistoa on jo
taittovaiheessa. Sivujen lukumäärä ei ole
vielä lukittu, joten jos ennen julkaisematonta juttua löytyy, ottakaa pikaisesti yhteyttä Tiinaan. Sukutauluissa on myös
vielä täydentämistä, nuorempien sukupolvien osalta tulisi kirjaan saada mahdollisimman ajantasaiset tiedot, seuraavan kirjan ilmestymiseen kun saattaa
kulua aikaa.
Edelleen vetoan tiedon kaksisuuntaisen kulun puolesta. Lehdessä on muka-

nalla ”suku”, saattaa vaihdella paljon.
Suomalaisissa sukuseuroissa lähdetään
siitä, että sukuun kuuluu jokainen, joka
isän tai äidin puolelta on syntynyt sukuun tai, joka avioliiton kautta on siihen
liittynyt. Näin sukulaisuus tulkitaan
myös tässä meidän seurassamme. Kaikki
mukaan!
Ukrainan sota on aiheellisesti huolestuttanut myös suomalaisia. Toivokaamme, että vältymme vaaroilta. Tähän
saakka ainakin on Herra meitä auttanut.
Tällaisina aikoina mieleen tulee Uuno
Kailaan Isänmaan virsi: ”Tutkien sydämemme / silmäs meihin luo. Ettemme
harhaan kääntyis, / ettei kansamme
nääntyis, / silmäsi meihin luo. / Alati
synnyinmaalle / siipies suoja suo.
Jouko Tynkkynen
puheenjohtaja

va julkaista suvun pikku-uutisia; syntymiä, merkkipäiviä ym, se kuitenkin
edellyttää, että joku kertoo meille jotakin.
Sukuseurojen keskusliiton lopetettua
kotisivujen ylläpidon, joudumme uusimaan sivut. Tulemme avaamaan uudet
sivut ositteessa tynkkysensukuseura.fi.
Tämä domain on varattu ja sen sisälle
ryhdymme palauttamaan ja rakentamaan sivujamme.
Haluaisimme luoda myös mahdollisimman kattavan sähköisen yhteyden
jäsenistöömme. Jäsenrekisterin täydentämiseksi pyydämme sähköpostiosoitteita ja mielellään myös syntymäaikatietoja, jotka voi lähettää jäsenrekisterin ylläpitäjälle, eli Osmo Tynkkyselle.
Nuotta -lehti toivottaa lukijoilleen
kelvollista kevättä, kaunista kesää ja hyvää loppuvuotta.
					
Esko Oskarinpoika Tynkkynen

Kansi: Petserin luostarissa vasemmalta
Riitta, Eija, Marja ja Helvi Tynkkynen.

S

ukulehtemme ensinumeron
kannessa on kuva Puruveden
nuottamiehistä, siitä sekä Mauno Tynkkysen pohdinnasta ”
Missä ovat Tynkkysen suvun alkujuuret?” saimme lehdellemme
nimen.
Maunon selvitys pohjautuu
useisiin historialähteisiin ja kertoo mm. että Tynkkylän kylästä
Suur-Jääskestä käytiin kaukokalassa jo 1500-luvulla. 1560 veroluettelot kertovat Tynkkylän kylän miehien käyneen kevätkalastuksessa 24 nuotalla Puru- ja
Orivedellä. Samana syksynä
lähdettiin Jääskestä Puru- ja
Orivedelle muikkuja ja siikoja
pyytämään. Mukana myös
Tynkkysen neljänneskunta, ja
kalamiehillä oli yhteensä 147
nuottaa.
Sysäyksen muuttoliikkeelle
Pihlajaveden ja Puruveden alueelle on voinut antaa venäläisten
1500 -luvulla tekemä hävitysretki Jääsken alueelle, jolloin he po- Nuotanvetoa Puruvedellä.
litivat 31 kylästä 150 savua, joumuiden töiden takia aikaa. Taito teki
kossa Tynkkylän kylä. Kylä ilmeisesti autioitui tuolloin, koska se pääammatikseen kirvesmiehen töitä
myöhemmin tunnettiin Talikkalana ny- seitsemänkymmentävuotiaaksi, joten aikyisen Gamenokorskin (Antrea) kupeel- ka monta Puruveden rannoilla seisovaa
mökkiä hän on ollut rakentamassa. Lila.
Kalastushistoriaamme on tallennetu säksi piti raivata ja viljellä Pahatsosta
koviin kansiin Reijo Pakarisen kirjoitta- lohkaistua pientilaa. Matti viljeli yhdesmaan ja Kirja-Pakarin julkaisemaan Pu- sä Erkki-veljensä kanssa Pahatson tilaa.
ruveden kalastajat -kirjaan. Kirjan 232 Käytännössä Matti vastasi tilan hoidossivua sisältävät 13 haastateltavan muiste- ta, Erkin toimiessa kunnanjohtajana
1970 luvun alusta vuoteen 1986 ja sitä
lut 1920-luvulta nykypäivään.
Ajanjaksolle mahtuu 3 - 4 sukupolvea ennen useita vuosia kunnahallituksen
Puruveden kalastajia, pääosin nuottaa- puheenjohtajana, käytännössä lähes täyjia, mutta myös verkkopyytäjiä. Haasta- sipäiväisenä kunnan virkamiehenä.
Taito on kirjaan haastatelluista ja
tellut ovat kalastaneet ammatikseen joko
ympärivuotisesti tai osa-aikaisesti. ”Si- elossa olevista vanhin. Hän oli täyttänyt
vutuloja” on hankittu maanviljelyksestä, 95 vuotta kirjan ilmestyessä viime vuonmetsätöistä, rakennuksilta ja uitoilta sil- na ja veli Mattikin kunnioitettavat 82v.
•••
loin, kun kalastus ei koko elantoa antaJouko Tynkkysestä tuli armeijan jälnut.
Haastattelut on nauhoitettu ja talle- keen kalastaja. Kahdeksankymmentälutettu kirjaan sanasta sanaan kertojien sa- vun puolivälissä Jouko lunasti kotitilannoin ja murteella, minkä vuoksi teos on sa Alapaikan veljensä Toivon kanssa yhhieman hidaslukuinen Puruveden mur- teisomistukseen sukupolvenvaihdoksen
yhteydessä. Alapaikka oli perinteinen
realueen ulkopuoliselle.
Kirja kertaa kalastustekniikan puuvil- lypsykarjatila, mutta kalastuksen harlaverkkojen, salkouiton, käsikierron ja joittamisesta johtuen veljekset muuttihevosten aikaudesta nailonverkkojen ja vat tuotantosuuntaa useampaankin kertaan. Nuottaporukan kokoonpano vaihuittokoneiden aikaan.
teli ajan myötä. Jouko tuli Leo Mikko•••
Tynkkysistä kirjaan on haastateltu Pa- sen, Aulis Tynkkysen ja Hannu Tynkkyhatson Taito ja Matti Tynkkystä sekä sen nuottaan Mäntylän Eino Tynkkysen
tilalle. Eino Tynkkynen oli tuolloin jo
Alapaikan Jouko Tynkkystä.
Pahatson veljekset vetivät nuottaa Il- eläkeiässä. Myös Aulis Tynkkynen ja Leo
mari Kivensalon ja Armas Tolvasen Mikkonen olivat Joukoa ja Mehtolankanssa talvisin. Kesänuotalle ei ollut niemen Hannua toistakymmentä vuotta

Kalastajia me
Tynkkyset olemme

vanhempia. Ismo Tynkkynen ja
Veijo Hänninen olivat mukana
kymmenkunta vuotta. Sitten tulivat porukkaan Mehtolanniemen Hannu ja Aarne Tynkkynen. Muikkukatoon saakka Jouko veti myös kesänuottaa Salkoniemen Osmo Laukkasen kanssa. Hevospelissä Jouko ehti vetää
vain yhden talvikauden, sitten
tulivat apuun traktorit ja kelkat.
Uittokoneet tulivat sen sijaan
vasta, kun Jouko oli jo muissa
töissä.
Muikkukadon takia pyynti ei
enää kannattanut, joten kalastajien piti etsiä muita töitä. Hannu ja Aarne laajensivat Vaaran
Puun toimintaa. Jouko ja Toivo
kasvattivat sokerijuurikasta ja tekivät tilalla metsätöitä. Sitten
Jouko lähti serkkunsa Esko
Tynkkysen ja Veijo Hännisen
kanssa kehittämään Eskon kotitilalla perunan viljelyä, syntyi
Vaaran peruna. Nykyisin yritys
on erikoistunut mittavan viljelyn lisäksi jalostamaan yrityksille
ja laitoksille erilaisia peruna-,
juures- ja vihannestuotteita. Peruna-Jouko on vetäytynyt päätomiseksi ukiksi
niin kalastuksesta, perunasta kuin lukuisista luottamustoimista, joista pitäisi kirjoittaa kokonaan oma artikkelinsa. Kalastuksesta kun puhutaan, täytyy kuitenkin mainita, että kunnallisten tehtävien
ohella hän oli lukuisia vuosia erinäisissä
kalastukseen liittyvissä toimikunnissa.
•••
Jouko kertoi Vaarassa olleen enimmillään kahdeksan nuottakuntaa. Välituvan veljeksistä Veikko ja Kalle olivat
myös Puruveden nuottamiehiä, Kallen
poika Reino veti myös ja jonkin verran
Välituvan Urhokin. Veljeksistä Otto veti
nuottaa Kulennoisten Taimelaan muutettuaan Jännevedellä Eskolan Matti
Laamasen, Yrjölän Yrjö Laamasen ja Orvo Muhosen kanssa.
Otto kutoi ja pauloitti itse pyydyksensä Taimelan suuren tuvan pöydän
päässä, missä naskalin reikiä oli tiheään.
Kalle, viljelijä ja kalastaja oli myös veneentekijä, hänen tekemillään veneillä
vedettiin kesäisin Puruvedellä useitakin
nuottia. Lieneekö Vaarasta venepuut
käytetty loppuun kun isä-Oskari kaatoi
ja veisteli veneen kokka- ja peräpuita
veljelleen 1950-luvulla Uutelan metsästään Mikkelin Rämälässä ja toimitti ne
sitten linja-autokyydillä Sääsänniemelle
Vaaraan.
Esko Oskarinpoika Tynkkynen
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Tynkkysten sukuseuran matka
suuntautui Venäjälle ja Viroon 4-7.8.2014
Matkareitti: Kouvola- Imatra- Jääski- Viipuri- Pietari-NovgorodPihkova- Petseri- Viro (Setukaisten talomuseo) – Tartto –
Tallinna- Helsinki- Kouvola.
Kouvola

Imatra

Jääski

Laatokka

Viipuri
Helsinki
Pietari
Suomenlahti

Tallinna
Novgorod

Tartto
Pihkova

Ma 04.08.

Tynkkysten sukuseuran Venäjän ja Viron matka alkoi elokuun 4. päivänä aamuvarhaisella Kouvolasta. Vaikka muutama ilmoittautunut joutui perumaan

matkansa, silti meitä oli yhteensä 32,
mukaanluettuna kaksi opasta ja bussinkuljettaja
Matka tehtiin Puolakan Valmismatkojen bussilla, joten olimme turvallisissa

käsissä.
Ensimmäisen päivän päämäärä oli
Novgorod. Ajoimme Jääsken, siis Tynkkysen suvun alkulähteiden, kautta. Hiljensimme siellä ajonopeutta ikään kuin
esi-isiemme muistoa kunnioittaen.
Jatkoimme matkaa Tali-Ihantalan
taisteluiden muistomerkille. Se olikin
ensimmäinen tärkeä pysähdyspaikkamme.
Ratkaisevat torjuntataistelut olivat olleet koko kesän esillä Suomen lehdistössä, sillä tapahtumista oli kulunut tasan
70 vuotta. Monien matkalaisten isätkin
olivat olleet mukana kesän -44 taisteluissa, joten Tali-Ihantalan taisteluiden merkitystä Suomen itsenäisyydelle ei tarvinnut erikseen korostaa.
Viipurissa pysähdyimme ruokailemaan Pyöreässä tornissa ja ihailimme samalla tornin rakenteita ja ruokasalin seinille maalattuja historiallisia kuvia. Pietari ohitettiin uutta ohitustietä käyttäen,
eli ajoimme Kronstadtin linnoituskaupungin kautta. Tie Novgorodiin oli hyvässä kunnossa, joten pääsimme perille
aikataulun mukaisesti.
Ennen hotelliin menoa pistäydyimme paikallisessa marketissa. Hieraisimme silmiämme nähdessämme kaupassa
hyllymetreittäin maitoja, jugurtteja,
juustoja, rahkoja ja kaikenlaisia muitakin Valion tuotteita. Totesimme tyytyväisinä, miten hyvin suomalaiset tuotteet on otettu Venäjällä vastaan. Emme
silloin arvanneet, että pian matkamme
jälkeen Valion tuotteet siinäkin marketissa olivat muisto ajasta ennen talouspakotteita.
Ukrainan kriisi oli matkamme aikana
jo päällä. Kysyimmekin paikallisten
oppaiden mielipidettä kriisiin. He
eivät epäröineet vastatessaan. Heidän
mielestään Putin ja Venäjä tekivät aivan
oikein ottaessaan Krimin haltuunsa.
Heistä tuntui, että länsimaat yrittivät
tietoisesti mustamaalata heitä. Siihen ei
meillä ollut ääneen sanottavaa.

Ti 05.08.

Tali-Ihantalan taistelun muistomerkillä sukuviiriä kannattelevat Urho (vas.) ja
Esko Tynkkynen.
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Novgorodin kaupungin yleiskuvaan
tutustuimme kiertoajelulla. Keskustaa
katselimme kävellen. Saimme hyvän
yleiskuvan kaupungin historiasta, sen
ihmisistä, ammateista, elinkeinoista,
kulttuurista ja kirkollisesta elämästä.
Novgorodin historia ja Kremlin muurit tekivät meihin kaikkiin suuren vaikutuksen. Kaupunki on perustettu jo yli

Pihkovan Kreml on siitä erikoinen linnoitus, että sen historiallinen ilme on säilynyt läpi vuosisatojen.
1100 vuotta sitten, vuonna 859.
peltoja, joita riitti silmänkantamatto- aikoina. Venäjän armeijan päämaja siKaupunki kuului Hansa-kaupunkien miin.
jaitsi kaupungissa 1915-17. Vallankuverkostoon ja hallitsi aikoinaan koko VeMyöhemmin olemme kuulleet, että mouksen jälkeen siellä perustettiin punäjän pohjoista aluetta. Moskova perus- Venäjä oli peltojen viljelemisen sijaan na-armeija.
tettiin 1100-luvulla ja Pietari vasta 1703. päättänyt ostaa valmiita tuotteita luottaTeimme kiertoajelun kaupungilla, ja
Novgorodissa sijaitsevat Venäjän van- en öljyvarallisuuteensa. Nyt siellä puhu- vierailimme mm. eräässä ortodoksikirhimmat kirkot, joista osa on säilynyt taan jo oman tuotannon lisäämisestä kossa, jossa tapasimme paikallisen kirkmeidän päiviimme asti.
korvaamaan tuontipakotteiden aiheutta- koherran. Lauloimme hänelle Suomen
Matkamme jatkui Novgorodista lou- maa aukkoa.
tervehdyksenä pyhiinvaeltajien hymnin.
naaseen, kohti Pihkovan kaupunkia.
Pihkova on melkein yhtä vanha kuin
Hotellissa aloitimme ruokailun nosMatkalla oli paikoin huonokuntoisia tie- Novgorod. Se on perustettu vuonna tamalla maljan 60 vuotta täyttäneelle
osuuksia, mutta onneksi matka oli lyhy- 903. Siellä on useita luostareita ja linnoi- Putki-Heikille. Hän ei itse päässyt matempi kuin edellisenä päivänä. Ihmette- tuksia.
kalle mukaan, mutta näin saimme toilimme viljelemättömiä ja hoitamattomia
Armeija on hallinnut sitä historian eri vottaa Heikille onnea ja menestystä
myös tuleville vuosille.

Ke 06.08.

Viipurin pyöreä torni oli sopiva ruokailu- ja levähdyspaikka.

Kolmantena matkapäivänä, keskiviikkona, menimme yhteen matkamme
pääkohteista, Petserin luostariin. Luostari on monille suomalaisille tuttu.
Muun muassa kirjailija Tito Colliander
on mielenkiintoisesti kertonut oleskelustaan luostarissa kirjassaan Ristisaatto.
Luostari on perustettu 1473. Sillä on
värikäs historia myös poliittisesti.
Vaikka toisen maailmansodan jälkeen
Neuvostoliitossa kirkkoja ja luostareita
suljettiin ja kirkollinen toiminta kiellettiin, Petserin luostari oli ainoa toimiva
luostari koko Neuvostoliiton ajan. Sitä
näytettiinkin vieraille usein, kun haluttiin todistaa, että kirkko ja luostarit saavat toimia ”vapaasti” Neuvostoliitossa.
Luostari sijaitsee aivan Viron ja Venäjän rajan tuntumassa, kuitenkin vanhan
Viron puolella. Viron irtauduttua Venäjästä raja vedettiin kuitenkin luostarin
kohdalla niin, että se jäi Venäjän puolelle. Luostarin historia ja merkitys on Venäjälle niin suuri, että siitä ei haluttu
luopua.
Luostari sijaitsee laaksossa, jota ym-
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Patsaat kertovat Pihkovan historiallisesta menneisyydestä.
Novgorodin vanhin kirkko on aikansa ainoa kirkkoarkkitehtuurin muistomerkki.

Setukaisten perinnekylän pihapiirissä nautittiin iloisesta tunnelmasta.
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Novgorodin tuhatvuotista historiaa
kuvataan muistopatsaassa.
päröivät muurit ja kirkot. Laaksoon laskeutuessa kultaiset kupolit ja suuret ikonit kertovat kulkijalle, että kyseessä on
ortodoksiluostari.
Puutarhan keskellä on kaivo, josta
kulkija voi käydä juomassa raikasta vettä. Kerrotaan, että kaivon vettä kannattaa juoda, sillä sillä on parantava vaikutus.
Luostarin toinen erikoisuus on sen
maaperässä. Luostarin alla olevissa luolissa maaperästä, kosteudesta ja lämpötilasta johtuen sinne haudatut ruumiit eivät maadu, vaan muumioituvat. Tästä
johtuen paikkaa pidetään erityisen pyhänä. Se olikin aikoinaan tärkeä syy siihen, että luostari perustettiin juuri siihen paikkaan.
Samana päivänä vierailimme Setukaisten talomuseossa ylitettyämme ensin
Venäjän ja Viron rajan. Meille esiteltiin
suomensukuisten setukaisten vanhaa
elämänmuotoa, ympäristöä ja rakennuksia. Saimme katsella kansantansseja,
joihin olisimme voineet myös osallistua,
jos olisimme rohjenneet sen tehdä.
Meille tarjottiin setukaisten perinneruokaa, joka maistui erinomaiselta. Mieleen jäi erityisesti kuuma perunapohjainen puuro, jota aikoinaan oli tarjottu
työväelle viileän kastikkeen kanssa, etteivät söisi liian kauan.
Ajoimme vielä Tarttoon, jossa yövyimme.

To 07.08.
Tartossa vietetyn illan ja yön jälkeen
ehdimme vielä tehdä kiertoajelun kaupungilla ja tutustua Tarton vuonna 1632
perustettuun yliopistoon.
Kun nousimme illansuussa m/s Fin-

Petserin luostari lähellä Viron rajaa säilyi ainoana toimivana luostarina Neuvostoliiton ajan.

Laatokkaan johtava joki Novgorodissa täyttyi asukkaisen veneistä.
landiaan, alkoi matkamme olla jo lopuillaan. Laivan keulaan oli maalattu alkutahdit Suomen ja Viron yhteisestä
kansallislaulusta: ”Oi maamme Suomi,
synnyinmaa...”
Yhteinen matkamme päättyi Kouvolaan. Olimme tyytyväisiä kaikesta siitä,
mitä matkalla saimme kokea.
Kiitos mielenkiintoisista matkakohteista, kiitos hauskasta matkaseurasta ja
kiitos sukulaisuudesta! Tynkkysissä on Kuvat ja tekstit:
Viulu-Heikki ja vaimonsa Manta
voimaa!
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Sukuseuramme täyttää 20 vuotta.
Seura perustettiin 29.4.1995 Punkaharjun Vaarassa entisellä kansakoululla eli
Punkaharjun retkeilykeskuksessa. Samassa paikassa vietettiin myös ensimmäistä yhteistä sukujulaa heinäkuussa
1995. Seuran perustamisasiakirjan allekirjoitti ensimmäistä sukujuhlaa valmistelemaan valittu toimikunta Aulis Tynkkysen johdolla. Onnitelkaamme itseämme.

Jälkionnitteluja
Viime vuonna seuramme jäsen Kaino Luukkainen täytti 100 vuotta Rantasalmella. Kainon sukujuuret ovat Säämingin Kosolan (Pahaniemi) Tynkkylässä.
Taito Tynkkynen täytti 95 vuotta
Punkaharjulla.Taito on Vaaran Pahatson
veljeksiä. Taiton haastattelut löytyvät
Puruveden Kalastajia -kirjasta. (ks. Kalastajia me...)
Putki-Heikki Tynkkynen, Vaaran
Välituvan sukua, juhli kuuskymppisiään
viime vuoden sukumatkamme aikana.
Saimme kunnian olla ”ennakkojuhlissa”
laivaristeilyllä 2.8.2014. Matkalla Savonlinnasta Tuunaansaareen luovutimme hänelle sukumme isännänviirin. Perillä Tuunaansaaressa paljastettiin Raija
Oraksen maalaama taulu Heikin sielunmaisemasta Huviniemestä. Varsinaisen
päivänsä 5.8. hän vietti moottoripyörän
satulassa ystävien kanssa ajellen. Sukumatkan aikana nautimme Heikin tarjoamista ”eväistä”; KIITOS.
Mikko Tynkkynen juhli Joutsenossa
90-vuotispäivänsä 14.2.2015. Sukuseura onnitteli Mikkoa pöytästandaarilla.
Mikon juuret ovat Vaaran Alapihassa.
•••••
Suomen Yrittäjien Suurristi Punkaharjun Vesi- ja Lämpö Oy:n toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle Heikki Tynkkyselle. Pitkäaikaisesta
yrittäjyyden edistämiseksi tekemästään
työstä lukuisissa eri luottamustoimissa
luovutettiin Heikille tämä huomattava
tunnustus viime vuoden lopulla. Nyttemmin Heikki aikoo hieman hellittää
ja keskittyä entistä enemmän vapaa-aikaan, mm. mootoripyöräilyyn.
Punkaharjun Yrittäjien puheenjohtaja 1997-2012, Etelä-Savon Yrittäjien
puheenjohtaja 2009-2014, Valtakunnallisen Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen 2009-2014, Suomen Yrittäjien rakentamisen ja teollisuuden valiokunnan
jäsen 2011-2014, Maakunnallisen elykeskuksen neuvottelukunnan jäsen
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ESKON
PUUMERKKI
2014 -2015, Etelä-Savon työvoima- ja
yrityspalvelun neuvotelukunnan jäsen
2013- 2015, Etelä-Savon maakunnan
yhteistyöryhmän Myr:n varajäsen vuodesta 2014 alkaen. Jäsenyys on nelivuotinen.
•••••
Hertta Tynkkysen runot lauluiksi ja
levyksi.
Punkaharjun naislaulajat levyttivät
Esko Alasen johdolla Hertan runoja.
Naislaulajat ovat esittäneet Hertan runoja aikaisemminkin, Kirjoita minulle
laulu -levyyn on valikoitu Mikä kauneinta on -runokirjan tekstejä.
•••••
Nämä jutut ovat osittain vähän vanhoja, mutta kerran vuodessa ilmestyvään
lehteen tulee poimittua tapahtumia
vuoden varrelta. Perheuutisissa on ihan
tuoreitakin, kiitos niistä Tuomolle.

konsertin jälkeen 1970 hän on konsertoinut kotimaan lisäksi Ruotsissa, Saksassa, Puolassa, Hollannissa, Sveitsissä,
Brasiliassa, Latviassa ja Tsekissä. Konsertteja solistien ja erilaisten soitinryhmien kanssa. Oulun tuomiokirkon urkurina hän on toiminut 32 vuotta.
Eläkkeelle jäätyään v. 2010 hän on
jatkanut konsertoimistaan.

Vauvauutisia

Taimi ja Toivo Tynkkysen perikunta
on saanut vuoden mittaan uusia jäseniä.
Pentin poika Kallelle ja Virpille on syntynyt 14.2.2014 Jyväskylässä Liisa Elina
Kallentytär Varis.

Tuomon tytär Tuulialle ja Jussille on
syntynyt Kuopiossa 10.7.2014 Toivo Ilmari Rytkönen.

Urkutaiteilijalla juhlavuosi
Oululainen urkutaiteilija Maija
Tynkkynen viettää tänä vuonna 45-vuotista taiteilijajuhlaa. Hän pitää hyväntekeväisyyskonsertteja muun muassa Oulussa, Kestilässä, Rovaniemellä ja Oulaisissa.
Maija Tynkkynen on Sibelius-Akatemiassa suoritettujen tutkintojen jälkeen
jatkanut opintoja urkujen- ja cembalonsoitossa useilla kansainvälisillä urkukursseilla Hollannissa, Italiassa, Espanjassa ja Sveitsissä.
Sibelius-Akatemian järjestämän ensi-

Erjan tytär Annalle ja Jussille on syntynyt Helsingissä 30.10.2014 Väinö Juhana Topias Vikström.

Kirjeitä rintamalta rintamalle

Pentin poika Valtterille ja Maria
Lundille syntyi Jyväskylässä 11.2.2015
tyttövauva.

Päivi Tynkkyselle ja puolisolleen Timo Perttulalle Kotkassa syntyi 3.3.2015
toinen poika, isoveli on jo 1v 10 kk
vanha eli heti kohta nuorempaansa hoitamassa ja Peruna-Jouko-ukkia auttamassa.Toimittaja kiittää tiedoista, tämän tuoreempaa uutista ei tietääkseni
ole koskaan Nuotassa julkaitu.
••••

Helsingin yliopiston promootiossa
23. toukokuuta 2014 promovoitiin
Pirkko ja Jouko Tynkkynen riemumaistereiksi.

Vaaran kylän Tynkkysten
sukutapahtuma Su 2.8.2015
Klo 10 Messu Punkaharjun kirkossa
Klo 13 Kesäjuhla Vaaran kylätalolla
• ruokailu (rantakala) • Eversti Erkki
Laukkasen esitelmä Laukkasen
suvusta. • yhteislauluja,
• arvontaa, • leikkejä, • musiikkiesityksiä ym. • kahvit
Tarjoilut yht. 12 € (lapset ilmaiseksi)

Tervetuloa!

V

anhempieni kuoltua 1979 Rantasalmen omakotitalon ullakolta tyhjennettiin kokonainen vuosikymmenten vaatevarasto, postikortteja ja mm.
Suomen Kuvalehden vuosikertanippuja. Todellinen aarre oli kenkälaatikollinen sodan aikaista kirjeenvaihtoa.
Se oli ajalta, jolloin nuoripari tutustui, aloitti seurustelun ja haaveili oman
kodin perustamisesta. Haave tuntui
vuosi vuodelta vain viivästyvän toisen
maailmansodan melskeissä.
Kuinka paljon kirjeenvaihtoa onkaan
ollut, kun säilynyt materiaali osoittaa kirjeiden kulkeen suuntaan ja toiseen, jopa
viikottain.
Äitini lähettämiä kirjeita oli tallessa
73, isäni 38. Kirjeenvaihtoa käytiin
huhtikuusta 1941 marraskuuhun 1944,
jolloin sotatoimet olivat jo päättyneet.
Nuoret tutustuivat talvisodan jälkeen,
jolloin isäni toimi kanttorina äitini kotipitäjässä Kiteellä ja Säämingissä, nykyisen Savonlinnan alueella.
Jatkosodan alkaessa kesäkuussa 1941
isäni joutui taas rintamalla. Hän haavoittui kuukautta myöhemmin ja palasi
toipilaana Savonlinnaan toimittamaan

virkaansa. Velvoitteisiin kuului osallistua ilmavalvontaan eli ”ivakkiin”. Vahtivuorolla oli aikaa kirjoittaa.
Vuotta myöhemmin hän oli taas rintamalla Tyrjän rykmentissä aivan Leningradin porteilla. Vaikka toukokuussa
1942 ”uhka valtion hommien jatkumisesta” tuli todeksi. Häät voitiin silti pitää
juhannuksena. Syyskuussa 1943 syntyi
perheen esikoinen.
Perhe-elämän alku oli sodan uhkien
varjostama eikä yhdessä olosta voitu paljon nauttia. Alituinen huoli ja ikävä varjostivat elämää. Siitä huolimatta viestit
eivät olleet epätoivoisia. Kohtalo annettiin jumalan huomaan.
Leikkisään ja toisaalta katkeraan sävyyn isäni kirjoitti tunnoistaan rintamalta 8.6.1944.
Taimi kulta!
Vai jo se Pentti lähti katselemaan kirkonkylää. Aivan minä tulen kateelliseksi,
kun te siellä saatte kylää käydä, eikä voi isi
voi olla mukana. Sitten kun isi taas pitkän
ajan kuluttua tulee, niin ei olla tuntevinaankaan. Äidille vain hymyillään ja isää
katsellaan ensialuksi vakavin katsein.
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Tässä tulee isille ikävä ja paha mieli,
kun tämä raaka sota on pakottanut tämmöiseen tilanteeseen, ettei tämä ikävöiminen koskaan näytä loppuvan.
Kirjeissä käsitteltiin pääasiassa arkisia toimia kotirintamalla. Äitini toimi
Kiteen alueella sotapalkkojen maksatuksessa huoltotarkastajan apuna. Hän
oli myös sihteerinä monissa kokouksissa ja palavereissa konekirjoitustaitoisena henkilönä.
Rintamatapahtumista ei juurikaan
ole mainintoja, kuten sotasensuuriin
kuului. Vain viihdytystoimista ja lepovuorojen harrastuksista saattoi jotakin
kertoa. Isäni johti kuoroa, harrasti tarkkuusammuntaa ja oli järjestämässä ohjelmaa ja esiintyjiä tilaisuuksiin, joita
järjestettiin rintamamiesten ratoksi.
Kirjeistä käy ilmi, kuinka isäni puhdetöinä valmisti puisia korurasioita ja
tuohivirsuja. Niitä haluttiin häneltä jopa tilata kotirintamalle. Lähettipä hän
kerran mustikoitakin pahvilaatikollisen, joita äitini ystävällisesti kehui
rumppaantuneiksi, mutta maukkaiksi.
Vaikeimpien rintamavaiheiden aikaisia kirjeitä rintamalta ei ole säilynyt.
Rauha solmittiin lopulta solmittiin
4.9.1944 ja vihollisuuden loppuivat
seuraavana päivänä. Viimeisessä kirjeessä huokuu on palava halu päästä vihdoin uuden elämän alkuun. Isääni
odotti kanttorin virka Kestilässä Pohjois-Pohjanmaalla.
Viimeinen kirje on sotareissulta onlähetetty Rautjärveltä, jossa joukkoosasto purettiin.
12.11.1944
Rakas Taimi kulta.
Tämä voi olla viimeinen kirje tältä sotareissulta...
En osaa yhtään arvata, miten kauan
matkalla vielä viipyy, mutta luulisin ainakin lauantai-illaksi joutuvani perille.
Lähetän vielä rakkaat terveiseni Sinulle, rakas puolisoni, joka olet saanut
niin monta kirjettä jo vastaanottaa ja
moni niistä on varmaan kertonut mielenmasennuksestakin. Olet saanut lähettää lukemattomat paketit ja kirjeet tänne
tuomaan vaihtelua ja viihtyisyyttä yksitoikkoiseen sotilaan elämään...
Jumalan siunausta teille toivottaen
piirrän lopuksi, näkemiin.
Tuomo Tynkkynen
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Orvosta varsasta kasvoi
koko kylän lemmikki

Uutelan tyäpari: Orpo ja Oskari. Taustalla Tuiskuharju. Heiniä ajetaan Tuuterin
ladosta Uutelaan.

V

uorokauden vanha varsa kierteli
horjuvin askelin pihalla surkeasti
hirnahdellen pihalla makaavan elottoman emonsa ympärillä. Lämmintä maitoa emon nisistä ei voinut enää tavoitella.
Perhe seisoi tyrmistyneenä kyyneleet
silmissä katsomassa murheellista näytelmää. Eilisen ilo tammavarsan syntymästä oli ollut pojan syntymäpäivän kohokohta.
Eläinlääkäri oli voimaton. Hän katsoi ehdotti varsan hautaamista yhdessä
emonsa kanssa.
Perhe vastasi ehotukseen yhteen ääneen ei. Siitä havahduttiin toimeen.
Pojat taluttivat pikkuisen talliin. Äiti
lähti keittiöön valmistamaan maitoseosta, jollaisella oli joskus autettu pikkuporsaita elämän alkuun.
”Voi pikku orpoa”, äiti lausahti. Siitä
varsa sai nimensä.
Pari viikkoa ruokittiin tutilla joka
toinen tunti yötä päivää. Sen jälkeen se
oppi juomaan sangosta ja näykkimään
ruohoakin. Syksyyn mennessä se oli
kasvanut aivan normaaliin tahtiin.
Orposta tuli koko perheen lemmikki
ja leikkitoveri. Se kulki ihmisten perässä, olisi tullut tupaankin. Hauskinta oli,
kun isäntä pojat nostivat sen etukaviot
olkapäilleen, ja se sai kävellä kahdella jalalla.
Se leikki ei maistunut hyvältä enää
täysikasvuisen hevosen kanssa. Äitikin
sai kulkea sydän kurkussa laitumella sieniä kerätessään vaarallista rakkauden
osoitusta varoen.
Orposta kasvoi kunnon työhevonen,
mutta se oli kovin omapäinen. Opettaminen tuotti isännälleen monta har-

Orpo-varsa ja kasvattajansa Oskari 1962.
maata hiusta.
Vaikeinta oli peruuttaa reki ulos ladosta. Reki pitikin aina kääntää vetovalmiiksi ennen valjastamista. Peruutusvaihde löytyi vasta kesällä kärryjen avulla.
Autoja Orpo ei kunnioittanut. Se hyväksyi ne pihalla parkissa, mutta tiellä
haastoi aina juoksukilpailuun.
Metsässä se oli oli verraton toveri,
voimakas vetäjä ja rauhallinen. Kivistä
peltoa kynnettäessä se oli itsepäinen työkalujen rikkoja.
Kyläläisten lemmikkinä se sai monet
leipäpalat ihailijoiltaan. Erään tienhaaran ohi sitä oli vaikea saada kulkemaan.
Se karkasi yleensä pihalle saakka ja vasta
leipäpalan saatuaan saatettiin jatkaa
matkaa.

Bertta Tynkkynen
Kirjoittaja oli Oskari Tynkkysen puoliso
Uutelan maatilalla Mikkelin Rämälässä.
Muistelma on kirjoitettu 1986.
Edellä kuvattu Orpon tarina on Uutelan hevosesta, Oskari Tynkkysen
kumppanista ja ystävästä. Orpo oli todennäköisesti viimeinen työhevonen
Rämälässä. Työtehtävät olivat viimeisinä vuosina melko vähäiset, kun isäntä ei
enää kyennyt raskaampiin töihin.
Perunavakojen laitto ja perunan multaus sekä vähäinen polttopuiden ja roskien ajo olivat Orpon tehtäviä loppuun
asti. Tärkeä tehtävä oli isäntäväen kuljettaminen varsinkin talvella ja huviajelujen järjestäminen lapsenlapsille ja naapureitten lapsille. Orpon elämäntehtävä
tuli päätökseen syksyllä 1980.
Leena Neuvonen
Bertta ja Oskari Tynkkysen tytär

Miksi lähden?

Kuva: Kimmo Torkkeli

Vuodet kuluivat, ja kuvaan tulivat
lastenlapset. Kerran mummon ja vaarin
palatessa matkalta, päättivät nuoret sankarit tulla hevosella vastaan maantielle.
Orpo valjastettiin omin opein kärryjen eteen. Alamäessä kärryt alkoivat pakata kuitenkin takajaloille. Vauhti kiihtyi ja lapsilla oli täysi työ pysyä kyydissä.
Onneksi portti ennen maantietä pysäytti hevosen.
Vaari valjasti hevosen uudelleen ja
kotimatka sujui onnellisesti.
Isännän syntymäpäiville kertyi vieraita autoineen pihan täydeltä. Oman väen
autot ajettiin sivummalle heinäpellon
laitaan laitumen viereen.
Konepelteihin oli ilmaantunut kenenkään huomaamatta Orpon puumerkit, pitkät hampaiden jäljet. Liekö se siten osoittanut mieltään juhlaväkeä kohtaan.
Kun isäntä joutui viikoksi sairaalaan
ja sen jälkeen toipilaaksi sisälle pitkäksi
aikaa, Orpo lakkasi syömästä ja juomasta lähes tyystin. Emäntää se ei hyväksynyt hoitajakseen. Karva kävi takkuiseksi
ja kulkiluut alkoivat kohota näkyviin.
Lopulta koitti päivä, kun lääkäri antoi luvan isännälle harjoitella liikkumista ulos asti. Kun hän astui ensi kerran
portaille, kuului tallista iloinen hirnahdus. Se tunsi askeleet ja siitä päivästä alkaen ruoka taas maistui. Pian karva kiilsi ja kyljet pyöristyivät.
Isännän sairastuminen sinetöi Orpon
kohtalon. Eräänä päivänä ajoi pihaan
suuri auto. Orpo sai palan leipää kiitokseksi lähes 20 vuoden palveluksesta.
Isännän perässä se nousi vikuroimatta
kyytiin ja sai lautasilleen vielä taputukset hyvästiksi.

Olen koko aikuisikäni ollut ehdolla
eduskuntavaaleissa. Ensimmäistä kertaa en asetu
ehdolle nytkevään vaaleissa. Moni on ihmetellyt
valintaa. Suomessa on totuttu siihen, että
eduskunnasta poistutaan lähinnä äänestäjien
pois heittämänä. Osa edustajista on viihtynyt
talossa pitempään kuin itse olen ollutelossa.
Päätös ei johdu siitä, että olisin kyllästynyt
työhön eduskunnassa.

Tehtävä on etuoikeus, josta olen kiitollinen.
Kansanedustajana olen päässyt tapaamaan
mahtavia ihmisiä, vierailemaan kiehtovissa paikoissa ja tutustumaan
tärkeisiin asioihin. Työ on avannut ovia, jotka muuten olisivat pysyneet
visusti säpissä. Päätös ei johdu myöskään siitä, että en jaksaisi repivää
arvostelua. Välillä joku toki epäilee antikristukseksi ja toinen ilmoittaa,
että minut pitäisi ampua. Se ei ole mukavaa, mutta sen kanssapitää elää.
Eikä päätös johdu siitäkään, että olisin väsynyt työtahtiin. Monen muun
suomalaisen tavoin pidän työnteosta, kunhan saan työskennellä tärkeäksi
kokemieni asioiden parissa. Syy on toisenlainen.
Olen toiminut kansanedustajana nyt yli kymmenen vuotta. Sekä minulle
ihmisenä että eduskunnalle kansanvallan foorumina on hyvästä, että teen
välillä jotain muuta.Näin voin itse kehittyä työssä maailman ja Suomen
ongelmien ratkaisemiseksi. Näin eduskunta saa tuoreita ajatuksia.
Menneistä kymmenestä vuodesta on jäänyt paljon hyviä muistoja.
Tartuin työhön hanakasti alusta alkaen. Ensimmäisen kirjallisen
kysymyksen jätin ensimmäisenä päivänä kansanedustajana. Ensimmäisen
puheenvuoron pidin ensimmäisessä istunnossa. Minut valittiin
26-vuotiaana talousvaliokuntaan päättämään vuorineuvosten kanssa
elinkeinoista ja energiasta.
Istuntosalissa istuin alkuun takarivissä. Vieressä istui kolmen hengen
perussuomalaisen ryhmän melko tuntematon Timo Soini. Tulimme
hyvin juttuun ja tulemme edelleen, vaikka olemme monesta asiasta eri
mieltä.
Vaikuttamisessa tarvitaan pitkää pinnaa. Ensimmäisen aloitteen tasaarvoisesta avioliittolaista jätinvuonna 2006. Laki hyväksyttiin vihdoin
viime vuoden lopulla. Kotimaisen, uusiutuvan energian syöttötariffeista
kysyin eduskunnassa vuonna 2005. Hallitus hyväksyi ne viisi vuotta
myöhemmin, kun toimin pääministerin alaisuudessa ilmastopoliittisena
asiantuntijana.
Olin eduskunnassa ensimmäinen Tynkkynen, mutta toivottavasti en
viimeinen. Ja vaaleja, niitähän tulee säännöllisesti myös tulevaisuudessa.
Oras Tynkkynen
Kirjoittaja on vielä hetken aikaa kansanedustaja ja sen jälkeenkin
varaeuroparlamentaarikko ja Sitran vanhempi neuvonantaja.
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Tynkkysen Sukuseura ry,
Massilanmäentie 26,
58810 Kallislahti

SUKUTOUKKA

Muutaman näppäyksen päässä
Vuosi sitten ajattelin, etten tarvitse
älypuhelinta. Tavallinen kännykkä
riitti minulle hyvin ja se, että puhelimella voi soittaa ja lähettää tekstiviestin.
Kesäkuussa tuli kuitenkin syystä
tai toisesta hankittua älypuhelin. Nopeasti valkeni, että uudella puhelimella avautuu maailma.
Ihmevärkki osoittautui oivaksi minitietokoneeksi, joka on yhtä aikaa
myös mukana kannettava ja kätevän
pieni radio, televisiosta puhumattakaan. Töihin mennessä saatoin kuunnella siitä edellisen illan pitkät uutiset
kuulokkeilla autolla ajaessa tai laittaa
lenkillä päälle musiikit tai ohi livahtaneen ohjelman.
Aloin myös älypuhelimen ansiosta
vilkuilla useammin paljon puhuttua
sosiaalista mediaa, koska se oli nyt
niin helppoa. Puhelimen nettiin kirjautui salamannopeasti verrattuna siihen, että käynnistelisi tuskaisen hidasta kotitietokonetta, odottaisi nettiyhteyden virkistymistä ynnä muuta.
Facebookiin olin jo joskus aikaisemmin kirjautunut, mutta se oli jäänyt vieraaksi. Vähän samantyyppistä
ajatusta oli mielessä kuin älypuheli-

mistakin: hyvin pärjäisi ilman. En sitä
ihmistyyppiä ole, jonka on huippuvauhdilla ja ensimmäisessä aallossa
ehdottomasti hypättävä uuteen tekniikkaan, vaikka en torjukaan.
Facebookin hienous alkoi avautua.
Vastaan tuli yllättäen entisiä koulu- ja
työkavereita, joihin ei olisi tullut
muuten pidettyä mitään yhteyttä. Oli
ihana saada uusi yhteys.
Kun kerron jotakin pientä omista
tekemisistäni, kaikki Facebook-tuttavani näkevät sen samalla kertaa ja voivat halutessaan vastata. Hieno vaihtoehto tosiaan sille, ettei mitään yhteyttä olisi.
Entäpä sitten yhteydenpito sukulaisiin? Niin monta kertaa olin harmitellut, että serkkujakin tapaa aniharvoin, vain juhlissa. Ja nyt, yhtäkkiä,
he kaikki olivat pienen näppäyksen
päässä.
Siispä sukulaisista Facebook-ystäviä haalimaan. Ilahduttavasti serkut
ovat niin kohteliasta väkeä, että suostuivat tunnustamaan minut sukulaisekseen myös netin värikkäässä maailmassa eivätkä ilenneet kaveripyynnöstä kieltäytyä.
Nyt näen Facebookista, millaista
auringonlaskua serkkuni katsoo Thaimaassa. Tai millaiselta toisen serkkuni
pörröinen nelijalkainen lenkkikaveri
näyttää silloin, kun ei ole oikein lenkkituulella. Myös sitä pystyn Facebookin ansiosta seuraamaan, minkä harrastuksen tai työn pääkaupunkiseudulla asuvat serkkuni ovat aloittaneet
ja millaisia miettii tuore serkku-äiti.
Vuodessa olen kuullut ja nähnyt
enemmän välähdyksiä joidenkin sukulaisteni elämästä kuin koskaan aikaisemmin. Juhlissahan ehtii päivittää vain isot linjat, kuten missä nyt
asut...
Onkin ollut ihan veikeä vuosi.

Seuraava Nuotta ilmestyy vuoden 2016 alussa.
Päätoimittaja Esko Tynkkynen
Taitto Pekka Tynkkynen
TOTT-PRINT OY 2015
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