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Puheenjohtajan 
tervehdys

Päätoimittajan
palsta

Kolmivuotiskausi on jälleen kulunut 
ja minulla on kunnia kutsua Tynk-

kyset läheltä ja kaukaa seuramme tär-
keimpään tilaisuuteen, sukukokouk-
seen. Se on 7. elokuuta 2016 tämän yh-
distyksen syntysijoilla Punkaharjun Vaa-
ran kylässä kylätalolla, Tynkkysten vuo-
sisatojen mittaisella asuinseudulla.

Tämän kauden toimintasuunnitelma 
on toteutunut kaikilta osiltaan. Erityisen 
merkittävää on, että seuramme tähän 
mennessä suurin hanke sukukirja on 
saatu valmiiksi toimittajana Tiina Maria 
Tynkkynen-Hieta. Sitä on saatavilla ko-
kouspaikalla. Painosmäärä on rajallinen, 
joten oma kappale kannattaa varata pi-
kaisesti.

Seuramme erityinen merkitys on ol-
lut siinä että NUOTTA-lehdessä ja nyt 
sukukirjassa on tallennetu kunnioitetta-
va määrä Tynkkysten historiaa. Uraa 
uurtavan työn tässä on tehnyt erityisesti 

kunniapuheenjohtajamme Aulis Tynk-
kynen, jolle jälkipolvet tulevat olemaan 
suuren kiitoksen velkaa.

Sukukokousta seuraavana kesänä on 
ollut perinteenä tehdä sukumatka. 
Otamme mielellämme vastaan toivo-
muksia seuraavasta kohteesta.

Olen ylpeä ja kiitollinen siitä, että 

olen saanut olla seuramme varapuheen-
johtajana ja sitten tasavallan presidentin 
kahden virkakauden verran – 12 vuotta 
– puheenjohtajana. Nyt on aika valita 
seuraaja.

Sukuseuramme puheenjohtajana on 
ollut helppo toimia hyvän hallituksen 
ansiosta. Kiitän sydämellisesti kaikkia 
suurenmoisia ystäviämme, jotka kauteni 
ovat olleet hallituksen jäseninä ja toimi-
henkilöinä ja joiden kanssa on ollut mie-
luisaa työskennellä.

Sukuseuran puheenjohtajuudesta mi-
nulle jäävät erittäin kauniit muistot. 
Tunnen syvää kiitollisuutta noista unoh-
tumattomista vuosista. Tulevaisuuden 
toivomukseni: eläköön, kasvakoon ja 
kukoistakoon Tynkkysen sukuseura.

Jouko Tynkkynen
Puheenjohtaja

Tiedon välitys on yksi seuramme kul-
makivi. Yhteyttä jäsenistöömme ei 

ole ilman Nuottaa, vaikka saisimme su-
kuseuran kotisivut nykyistä toimivim-
miksi. Suvun kokoontuminen joka kol-
mas vuosi sukujuhlaan on tiedottamisen 
kannalta liian hidasta. Sosiaalista mediaa 
emme kaikki osaa käyttää, eikä se myös-
kään tavoita kaikkia. Pääosin tarpeem-
me tiedottamiseen ei ole kovin kiireistä, 
joten vuosittain ilmestyvä Nuotta toimi-
tettuna kaikkiin jäsenruokakuntiin pal-
velee sukuseuran tarpeita varsin hyvin, 
olkoonkin vaikka hieman vanhanaikai-
nen nykyisessä mediakulttuurissa.

Sukusivujemme päivitykset toimivat 
edelleen varsin verkkaisesti. En pahoit-
taisi mieltäni jos joku nohevampi antaisi 
ammatitaitonsa käyttöömme ja ilmoit-
tautuisi sivujen ylläpitäjäksi.

Kirjoitettu sana ja tietenkin kuvat 
painetun tekstin ohella ovat meidän 
kaikkien ymmärrettävissä. Ja kun vies-
tintä on aina kaksipuolinen tapahtuma 
niin kysyä voi jos joku asia ei avautunut. 

Edelleen lehden tekoon tarvitaan meitä 
kaikkia, sillä mielenkiintoisia sukutari-
noita syntyy vain suvun keskuudesta.

Nuotan tarkoituksena on ja on aina 
ollut välittää lukijoilleen kerronnallista 
tarinaa suvun juurista, historiasta ja ny-
kypäivästä. Emme ole halunneet kaupal-
listaa lehteämme myymällä mainostilaa 
palstoillamme. Toki olemme hyvin kii-
tollisia saamaamme, niin aineelliseen 
kuin henkiseenkin tukeen lähipiirissäm-

me toimivilta yrittäjiltä koko sukuseu-
ran toiminnan ajan.

Otettuani vetovastuun Auliksen jäl-
keen on Nuottaa toimitettu jokseenkin 
samalla kokoonpanolla vuodesta 2008. 
Kiitän vakituisia sekä satunnaisia kirjoit-
tajia niin paljon kun voin. Uskallan sa-
noa, että porukalla olemme tuottaneet 
sisällöltään ja ulkoasultaan yhtä valta-
kunnan korkeatasoisimmista sukuleh-
distä.

Suururakkamme, sukukirja on tätä 
luettaessa loppusilausta ja painoa vaille 
valmis, kirja julkistetaan ja on jakelussa 
sukukokouksessa ensi kesänä, siitä tar-
kemmin toisaalla tässä lehdessä.

Tämä ei ehkä ole jäähyväiskirjoitus, 
mutta toivon, että tulevan sukukokouk-
sen henkilövalinnat avaavat uuden aika-
kauden myös Nuotan toimitukseen. 

Esko Oskarinpoika Tynkkynen
Päätoimittaja
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Vaaran kylä sijaitsee Savonlinnan 
kaupungin (entisen Punkaharjun 

kunnan) itäosassa, Savon ja Karjalan 
maakuntien rajalla Puruveden ympä-
röimänä. Punkaharjun kirkonkylään 
Vaarasta on n. 25 km ja Kesälahdelle n. 
20 km. Vaarassa on vakituisia asukkaita 
n. 40 ja kesämökkiläisiä monin verroin 
enemmän.

Kylätalo toimii Vaaran entisellä kau-
palla. Talon on rakennettu vuonna 1955 
ja siinä toimi kyläkauppa vuoteen 1999 
asti. Kaupparakennus päätettiin hankkia 
kyläläisten käyttöön vuonna 2002 ja sen 
omistajaksi tuli Vaaran osakaskunta, kos-
ka se oli kylän ainoa rekisteröity yhdistys 
eikä erillistä kyläyhdistystä haluttu pe-
rustaa. Kyläläisten talkoilla ja EU:n han-
kerahoituksella  talo kunnostettiin kylä-
läisten kokoontumispaikaksi. Kylätalossa 
on kokoontumistilat, tilava kylmiö ja 
halli, jota vuokrataan kalastajille ja hirvi-
seurueelle saaliin käsittelyä varten. Met-
sästysseurue siirsi myös kotansa kyläta-
lon pihaan. Maa- ja kotitalousnaiset luo-
vuttivat kylätalolle usean sadan hengen 
astiastonsa, joten isompienkin juhlien 
järjestäminen kylätalolla onnistuu. Li-
säksi kylätalon päädyssä on entinen 
kauppiaan asunto joka on nyt vuokrattu 
”talonmiehelle”.

Vuosien varrelle kylätaloa on kohen-
nettu ja investointeja tehty pääosin tal-
kootyöllä ja hanketukien avulla. Vuonna 
2009 uusittiin jätevesijärjestelmä ja kylä-

läisten käytössä oleva jäähilekone vaih-
dettiin tehokkaampaan vuonna 2013. 
Vuosien 2013-2014 aikana kylätalon pi-
haan rakennettiin leikkikenttä, joka otet-
tiin virallisesti käyttöön kesäjuhlien yhte-
ydessä 19.7.2014. Asukasmäärältään pie-
neltä kylältä on löytynyt ilahduttavasti 
talkoohenkeä rakennusprojekteihin.

Yhteysten tapahtumien lisäksi kyläta-
loa vuokrataan kyläläisten ja vapaa-ajan-
asukkaiden käyttöön. Kylätalolla järjes-
teään säännöllisesti mm kokouksia ja 
syntymäpäiväjuhlia. Talviaikaan kyläta-

lolla kokoontuu seurakunnan perheker-
ho ja käsityökerho. Muutamana edellis-
kesänä kylätalolla on pidetty viikoittain 
suosittua kesäkahvilaa. Kesän kohokoh-
tana on heinäkuussa järjestettävät kesä-
juhlat, joissa osallistujia on ollut jopa yli 
300 henkeä. Lisäksi talo toimii kyläläis-
ten vapaamuotoisena kokoontumispaik-
kana ympäri vuoden.

Lisätietoa www.vaarankyla.fi

Johanna Tynkkynen

Talkoilla ja EU:n hankerahoituksella talo kunnostettiin kyläläisten 
kokoontumispaikaksi.

Kylätalo toimii Vaaran entisellä kaupalla. Rakennus päätettiin hankkia kyläläisten käyttöön vuonna 2002.

Vaaran kylätalo talkoilla ja EU-tuella
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Laukkasten ja Tynkkysten sukujen su-
vun yhtymäkohtia ovat savolaisuus, 

Punkaharju ja erikoisesti Puruvesi, luet-
teli Erkki Laukkanen sukujen tapaami-
sessa Punkaharjun Vaaran kylätalolla 
elokuun 2. päivänä.

Puruvesi ja sen yhteydet Saimaaseen 
ovat olleet entisinä aikoina suorastaan 
elämisen perusta tälle seudulle. Ensim-
mäiset asukkaathan saapuivat tänne ve-
sistöjä pitkin metsästämään ja kalasta-
maan.

Vesireitit toivat puunjalostusteolli-
suutta ja sen mukana työllisyyttä ja vau-
rautta. Säännöllinen höyrylaivaliikenne-
kin ulottui Puruvedelle vielä viime so-

Astikaiset, Laukkaset ja Tynkkyset Vaaran kylätalolla

tiin saakka. Puutavarakuljetukset näyt-
tävät jatkuvan jossain määrin vieläkin.

Nuotasta elanto 
monelle perheelle
Kalastus on ollut elinehto esi-isillem-

me. Vielä 1950-luvulla Vaarassa oli kah-
deksan talvinuottaa. Yhdestä nuotasta-
han sai elantonsa neljäkin taloa.

Puruvesi ja Punkaharju saarineen ja 
harjanteineen syntyi jääkauden päätyt-
tyä yli 10 000 vuotta sitten. Tuolloin 
syntyi laaja-alainen Suur-Saimaa, jonka 
pinta oli noin 10 metriä nykyistä kor-
keammalla. 

Vedet virtasivat aluksi länteen Poh-

janlahdelle. Lopulta maan noustessa ve-
det puhkaisivat Salpausselän noin 4000 
vuotta sitten Imatralla.

Vedenpinnan neljän metrin alenemi-
nen teki Puruvedestä Punkaharjun har-
jualueen selkeästi rajoittaman altaan, 
jonne syntyi uusia saaria ja rantaniittyjä.

Karjalasta hyvät yhteydet
Keskiajalla, noin vuodesta 800 alka-

en, täällä asui alkuperäisen kantaväestön 
metsälappalaisten lisäksi eri puolilta tul-
lutta ja jonkinasteista maanviljelyä har-
joittavaa pääasiassa hämäläistä väestöä. 
Osa lappalaisista sulautui tulijoihin. 

Vuosina 950-1300 karjalaisvaikutuk-

Kalastus oli toimeentulon elinehto
Kokoontumista suosi kaunis kesäinen sää.
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sena Savo karjalaistui Laatokalta ja Kar-
jalankannakselta Saimaalle johtavien 
hyvien kulkuyhteyksien johdosta Se nä-
kyy vieläkin mm. nimissä Sirnitsan saari 
ja Ontrein talo.

Savolaisuus on syntynyt lappalaisista, 
hämäläisistä ja karjalaisista. Määritel-
män mukaan savolaiset ovat itäsuoma-
laisesta Savon maakunnasta olevia ihmi-
siä, jotka muodostavat murteeltaan, pe-
rinteiltään, historialtaan ja identiteetil-
tään omanlaisensa ryhmän.

Savo Ruotsin rajamaakuntana
Viipurin linnan rakentaminen aloi-

tettiin vuonna 1295. Pähkinäsaarenrau-
hassa 1323 raja vedettiin savolaisten ja 
karjalaisten väliin. Ruotsin mielestä raja 
kulki Puruveden itäpuolelta ja Venäjän 
mielestä paljon lännempänä.

Savolaisasutus levisi kuitenkin Venä-
jän puolelle, mikä haittasi pohjoiskarja-
laisten eränkäyntiä. Se aiheutti jatkuvaa 
riitaa savolaisten ja pohjoiskarjalaisten 
välillä.

Ruotsin vallan vakiinnuttamiseksi 
aloitettiin Olavinlinnan rakentaminen 
vuonna 1475. Näihin töihin varmaan-
kin me Tynkkyset ja Laukkasetkin saim-
me tai jouduimme osallistumaan.

Savolaiset ovat vuosisatojen ajan toi-
mineet Ruotsin puskurina venäläisten 
hyökkäyksille. .

Monien rajakahakoiden jälkeen sol-
mittiin vuonna 1617 Stolbovan rauha, 
jossa Ruotsi sai laajoja alueita Venäjältä.

Rajan siirtyessä kauaksi Sortavalan 
taakse. Seurasi rauhallisempi melkein 
sadan vuoden ajanjakso, jota vaikeutti-
vat katovuosien ohella Ruotsin suurval-
tasodista aiheutuneet raskas verotus ja 
sotaväenotot. Katovuosina 1696-1697 
väkiluku laski kolmasosalla samoin ku-
ten myös isorokon vaikutuksesta 1700 
luvun lopulla.

Suuren Pohjansodan Isovihan aikaan 
1713-1721 kasakat terrorisoivat maata. 
Uudenkaupungin rauhassa 1721 Ruotsi 
menetti Viipurin ja Sortavalan.

Pikkuvihan 1742-1743 jälkeen Tu-
run rauhassa 1743 Ruotsi menetti Ola-
vinlinnan.

Suomen sota 1808-1809 päättyi Ha-
minan rauhaan1809. Siinä Ruotsi me-
netti Suomen. Myös vapaussota 1918, 
Talvisota 1939-1940 ja Jatkosota 1941-
1945 koskettivat seutua.

Lauri Laurinpoika suvun vanhin
Sukuseuran tutkimuksissa on selvin-

nyt, että Laukkasten vanhin tiedossa 
oleva edustaja on 1530-luvulla Laukan-
saaressa elänyt Lauri Laurinpoika. Hä-
nen perheensä arvellaan tulleen Taipal-

Kari Astikainen esitteli karttojen avulla mahdollista vesireittiä Laatokan Vaarasta 
Punkaharjun Vaaraan vuosisatoja sitten.

Rantakalan valmistivat kylätalon pihalla Urho (vas.) ja Esa Tynkkynen.
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saaren ja Lappeen suunnalta mahdolli-
sesti Olavinlinnan rakentamiseen liitty-
en.

Sukunimi on aikaisemmin ollut 
muodossa Laukkain ja Laukka, mikä tu-
lee roomalaiskatolisen ajan nimestä 
Laurent (vrt. Lauri). Sukumme on asu-
nut Laukantalossa ja Laukansaari lienee 
nimetty sukunimen mukaan. Saaren en-
tinen nimi on ollut Lehtisaari.

Laukansaarenkylässä asuivat luette-
lon mukaan Antti Laurinpoika Laukka-
nen, Matti ja Lauri Laukkanen, Joan Pe-
rinpoika Tynkkynen, Silvennoinen, 
Nousiainen ja Rinkinen.

Laukkasten suku siirtyi Laukansaa-
resta eri vaiheiden kautta Vaaraan. Kesä-
lahden Totkuniemessä vuonna 1769 
syntynyt Juho Laukkanen muutti vuon-
na 1810 Vaaraan Kautolanmäelle.

Kaskiviljelyä ja kalastusta
Sukumme viljelivät pieniä peltojaan 

ja polttivat kaskiaan ja täydensivät ruo-
kavaliotaan kalastamalla. Vuoden 1543 
verotietojen mukaan Puruvedellä vero-
tettiin 15 suurnuottaa ja 404 piennuot-
taa.

Kalastus oli lähinnä kausiluontoista 
kotitarvekalusta, mikä keskittyi kevät- 
ja syksykutuun. Kulkuyhteyksien pa-
rannuttua rahdattiin voikuormia ja loh-
ta Pietariin 1850-luvulta alkaen.

Muikkua ja halkoja rahdattiin Viipu-
riin höyrylaivaliikenteen alettua 
1890-luvulla. Savonlinnan ja Elisevaa-
ran rautatieliikenteen alettua 1908 oli-
vat yhteydet auki laajenmallekin. 

Eräs kalastaja vei talvella1924 niin 
paljon lohta Viipuriin, että osti niillä ra-
hoilla talon Vaarasta.

Erkki Laukkanen
Juuret Vaarassa
Vaaran kesämökkiläinen 
vuodesta 1951

Erkki Laukkanen valotti Vaaran suku-
jen vuosisatojen taivalta Karjalan kan-
nakselta Vaaraan ja Puruveden seudulle.

Eija Tynkkynen huolehti lapsenlapsistaan Iitasta (vas.) ja Ellistä.

Kahvia annosteli Laura Lindholm.
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Arto Astikaista askarrutti kysy-
mys Astikaisen Hilman aviotto-
masta pojasta. 

Avioton Aarne katosi Venäjäl-
le Neuvostoliittoon sata vuotta 

sitten. Hänen tiedetään toimi-
neen puna-armeijan upseerina 
sotavuosina. Sen jälkeen on ollut 
telakan johtajana Siperiassa van-
kileirillä. 

Hän kuitenkin pääsi sieltä va-
pauteen ja toimi Kuusisen Terijo-
en hallituksen perustamassa kan-
sanarmeijassa sotatuomarina. Il-
meisesti häntä tarvittiin suomen-
kielen taitoisena kyseiseen tehtä-
vää. Hänen kaltaisistaan oli Stali-
nin puhdistusten vuoksi varmaan 
puutetta.

Tarkempaa tietoa hänen myö-
häisimmista vaiheista ei ole. Ky-
symys kuuluu, kuka oli Hilman 
aviottoman pojan isä.

Aviottoman pojan arvoitus

Sukujen tapaaminen aloitettiin suku-
juhlamessulla Punkaharjun kirkossa. 

Kirkkoon oli kokoonut väkeä salin täy-
deltä. Väki oli pääasiassa Tynkkysiä, 
Laukkasia ja Astikaisia.

Messun toimittivat pääasialla Tynk-
kysen suvun edustajat. Rovasti Maritta 
Tynkkynen saarnasi, kanttorina toimi 
diplomiurkuri Maija Tynkkynen, suku-
kuoro avusti.

Maritta Tynkkysen saarnan aiheena 
oli uskollisuus Jumalan lahjojen hoita-
misessa (10.sunn. Hell. Lk. 12:42-48). 

”Päivän evankeliumissa Jeesus maalaa 
muutamalla pensselinvedolla eteemme 
oman elämämme tärkeät lähtökohdat ja 
sen päämäärät. Vertauskuvien kautta 

hän valottaa jokaisen ihmisen perusteh-
tävää ja laatua tässä maailmassa. Hänen 
mukaansa jokainen meistä on saanut 
elämäänsä hänelle riittävät matkaeväät.

Jokaisella on erilaisia taipumuksia, 
erilaista osaamista - kansankielellä erilai-
sia lahjoja. Annetut lahjat on tarkoitettu 
käyttöön. Jokaisen on käytettävä omia 
lahjojaan parhaan kykynsä mukaan, ja 
kuten Jeesus sanoo: jolle on paljon an-
nettu, siltä myös paljon vaaditaan. Jo-
kainen meistä on vastuussa omista lah-
joistaan.

Jo luomiskertomuksessa Jumala antoi 
ihmiselle tehtäväksi luomakunnan vilje-
lemisen ja varjelemisen. Viljeleminen ja 
varjeleminen viittaa ihmisen vastuuseen 

luonnosta, eläimistä ja toinen toisistaan, 
ihmiselle on annettu huolenpidon vas-
tuu ja hyvän lisääminen maailmassa. 

Vaikka maailma luomiskertomukseen 
nähden tänä päivänä on eri, ihmisen 
tehtävä edelleenkin on juureltaan sama, 
se on saada hänelle annettu elinpiiri voi-
maan hyvin, saada se kukoistamaan, ja 
varjella sitä kaikin mahdollisin keinoin.

Ihmiselle annetut lahjat on jakamista 
varten, ei vain omaan käyttöön. Omassa 
käytössä ja vain omaksi hyödyksi, ne 
voivat muuttua kovuudeksi ja ylimieli-
syydeksi.

Jeesuksen mukaan kaikki ihmiselle 
annetut lahjat ovat lainatavaraa. Kaikki, 
niin kuin elämämmekin, on lainaa. Mi-
tään emme voi omistaa. Lahjat ovat lai-
naa Jumalalta, siksi olemme lahjoistam-
me vastuussa Jumalalle.

Kirkko täyttyi sukujuhlavieraista

Tynkkysten sukukuoro juhlisti jumalanpalvelusta omalla panoksellaan.

Osmo Tynkkynen muisteli kyläreissuansa 
Vaaraan lapsuusvuosinaan. Eräässä tu-
vassa oli häneltä kysytty, että kenen poi-
kia sinä ole. Tynkkysen, Osmo vastasi. 
Seurauksena oli naurunremakka. Eihän 
Osmo tullut ajatelleeksi, että lähes kaikki 
läsnäolijat olivat Tynkkysiä.

Arto Astikainen.

Rovasti Maritta Tynkkynen:

”Jokaiselle riittävät matkaeväät”
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Jos etsitään tämän hetken nopeinta 
Tynkkystä, on Punkaharjun Tuu-

naansaaressa asuva Jere Tynkkynen, 26, 
varteen otettava ehdokas. Snowcrossia 
kymmenisen vuotta harrastanutta Jereä 
kiehtoo lajin tarjoama vauhti ja hypyt.

– Paras fiilis on, kun tuntee hypyissä 
hetkellisesti lentävänsä, Jere kertoo.

Snowcross on kilpaurheilulaji, jossa 
kisataan moottorikelkoilla. Kilpailut aje-
taan talvisin radoilla, jotka vastaavat 
moottoripyörillä motocross-ratoja. 
Snowcross-radat ovat teknisesti haasta-
via ja vaativat kuljettajilta paljon harjoit-
telua sekä hyvää fyysistä kuntoa.

Kuntoaan Jere ylläpitääkin monipuo-
lisesti. Motocross, wakeboarding, lenk-
keily sekä erilaiset pallopelit kuten sali-
bandy ja jalkapallo ovat lajeja, joita mies 
harrastaa snowcrossin ohella.

– Olen yrittänyt pitää kunnon kasvat-
tamisen ja ylläpitämisen mahdollisim-
man monipuolisena, jotta se olisi miele-
kästä.

Harrastus sitoo Jereä tiukasti ajallises-
ti sekä taloudellisesti. Kisakausi kestää 
tavallisesti tammikuusta huhtikuuhun, 
jolloin vapaita viikonloppuja mahtuu 
mukaan vain yksi tai kaksi. Sen vuoksi 

laaja tukijoukko on tarpeen.
– Ilman tukijoukkoja ja sponsoreita 

eivät taloudelliset resurssit ja tunnit riit-
täisi. Ilman heitä en pystyisi enkä jaksai-
si harrastaa. He mahdollistavat tämän 
tekemisen.

Jeren fyysisestä valmennuksesta vas-
taa Arto Kekäläinen, mentaali- ja ravin-
tovalmennuksesta Mari Pakka. 
Snowcrossia itsekin harrastanut isoveli 
Jonne Tynkkynen on tärkeä apu ja tuki 
Jerelle. 

– Jonne auttaa tuomalla omaa koke-
mustaan esiin. Hän ymmärtää mitä har-
rastus, viivalle asettuminen ja kisaami-
nen oikeasti ovat.

Kuluvalle kaudelle Jerellä on kovat ta-
voitteet kehittyä sekä menestyä.

 – Tavoitteenani on päästä SM-mita-
leille sekä kymmenen parhaan joukkoon 
Jyväskylässä ajettavissa MM-kisoissa.

Jeren sanojen mukaan kulunut kausi 
on sujunut hyvin lukuun ottamatta tam-
mikuun alussa revennyttä vasemman 
polven eturistisidettä. Ristisidevamma 
on vaikeuttanut toimintaa ja rajoittanut 
hieman miehen ajoa. 

– Kelkka on pelannut hyvin ja kau-
teen on mahtunut paljon hienoja kisoja, 

joissa on ollut todella kivaa ajaa.
Täysin tyytyväinen Jere ei ole kuiten-

kaan SM-ajoihin, jotka eivät ole suju-
neet odotetusti ristisidevamman vuoksi.

– Kelkan ja ajon kanssa on vielä teke-
mistä, jotta kaikki on iskussa ennen kau-
den tärkeimpiä kisoja, Jyväskylän MM-
kisoja, jotka ajetaan maaliskuun puoles-
sa välissä.

Jeren uran parhaat saavutukset ovat 
SM-sport sarjan nelossija sekä kahdesti 
saavutettu viidessija ja SM Pro-luokan 
kymmenes sija viime vuodelta.

Kilpailemisesta pitävä Jere kertoo 
vahvuuksikseen muun muassa hyvän 
paineen sietokyvyn.

– Olen sisäistänyt urheilijan elämän 
melko hyvin sekä oppinut hallitsemaan 
kohtuullisen hyvin töiden, treenaami-
sen, kalustehuollon ja varainhankinnan 
tuomat kiireet ja paineet. Tykkään tree-
nata ja tehdä parhaani urheilijana.

Oona Tynkkynen
Oona on Välituvan sukuhaaraa, 
Kulennoisten Taimelan Oton 
pojanpojan Ismon tytär

Jere Tynkkynen viihtyy kisaradoilla

Jere Tynkkysen lajista 
Snowcrossista ei 

vauhtia ja vaarallisia 
tilanteita puutu.
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Kirjoitan tätä juttuani Myanmarissa, 
entisessä Burmassa, jossa olen loma-

reissulla parin tunnin lentomatkan pääs-
sä Vietnamista. 

Ensimmäisen Burman matkani tein 
kolmekymmentä vuotta sitten. Silloin 
tuntui kuin aikakonetta olisi käännetty 
taaksepäin – upea maa, huono historia. 

Nyt näyttää tulevaisuus valoisammal-
ta, ainakin jos sitä mitataan uusien ra-
kennusnostureiden, autojen ja känny-
köiden määrällä. Maa aloitti siirtymisen 
sotilasvallasta demokratiaan vuonna 
2011, viimeisimmät vaalit pidettiin 
2015 ja talous kasvaa. 

Myanmar on 50 miljoonan asukkaan 
buddhalainen maa, jossa on useita kym-
meniä etnisiä ryhmiä. Shwedagonin kul-
tainen pagoda-alue on mystinen, upea ja 
elämää täynnä.

Baganissa maan keskiosassa viljellään 
maata satojen pagodien keskellä, ajetaan 
hevosrattailla ja härkävankkureilla. Pyö-
räilimme siellä natisevilla vuokrapyörillä 
kolme päivää pölyävillä hiekkateillä ja 
poluilla. Olipa rentouttavaa, kiireetöntä 
ja hauskaa.

Asun nykyisin Vietnamin eteläisessä 
talouskasvukeskuksessa Ho Chi Minh 

Cityssä eli Saigonissa, jossa mopojen ja 
skoottereiden pärinä täyttää korvat ja 
kadut.

94 miljoonan asukkaan Vietnam on 
hyvässä vauhdissa; talous kasvaa kuuden 
prosentin vuosivauhtia ja keskiluokka 
vaurastuu. Tämän ovat huomanneet 
myös kansainväliset yritykset, maahan 
on virrannut viime vuosien aikana ulko-
maisia investointeja 10 - 12 miljardilla 
eurolla joka vuosi.

Myös suomalaisten yritysten toiminta 
ja määrä on kasvussa. Tehtäviini kuulu-
vat suomalaisten yritysten auttaminen ja 
neuvonta kasvuun kansainvälisillä mark-
kinoilla, asiakkaiden ja kumppaneiden 
etsintä ja erilaisten liiketoimintamah-
dollisuuksien tunnistaminen.

Vietnam on yksi Kaakkois-Aasian dy-
naamisimmista kasvumarkkinoista.

Ennen Vietnamia toimin Suomen 
vientikeskuksen päällikkönä Pekingissä 
Finprolla liki viisi vuotta. Kiina on valta-
va maa, ja se on mielestäni muuttunut 
eniten niistä eri Aasian maista, missä 
olen asunut.

Minulla on pitkä kansainvälisen kau-
pan ja yritystausta. Aloitin Aasian urani 
Bangkokista vuonna 1986 Finnair-kon-

sernissa Aurinkomatkojen kohdepäällik-
könä. Matkailualalla kiersin maailmaa 
Thaimaan lisäksi myös monessa muussa 
maassa, kunnes palasin Suomeen jatka-
maan opintojani.

Urani jatkui yritysten kansainvälisty-
mistehtävissä New Yorkissa, jossa elä-
män- ja matkakumppanikseni tuli kan-
sainvälisissä kriisinhallintatehtävissä toi-
miva aviomieheni Pekka.

Suomessa tärkeitä kiintopisteitäni 
ovat Espoon kotimme ja Punkaharjulla 
vanhempieni lähellä oleva kesäpaikkani, 
jossa pikkuhiljaa joka kesä etenee van-
han punaisen hirsimökin kunnostus-
projektini.

Ilopilkkumme on kissamme Weera, 
joka nauttii eläkepäivistään vanhempie-
ni Eevan ja Martin luona. Puruveden 
maisema on sielunmaisemani. Siellä lo-
malla ollessani tuntuu että Aasia on hy-
vin kaukana ja voiko sitä edes olla ole-
massa. 

Eija Tynkkynen
KulennoistenTaimelan Martin tytär 
Commercial Counsello 
Suomen vientikeskuksen päällikkö, Finpro 
eija.tynkkynen@finpro.fi

Myanmar; upea maa - huono historia

Schwedagonin kultainen temppeli 
Myanmarissa. 

Kiinan muurin huipulla kumppanini 
Pekan kanssa.
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Albiini Tynkkynen (1875‒1946) oli 
yksi tunnetuimmista talonpojista 

Itä-Savon alueella 1900-luvun alkupuo-
liskolla. 

Hänen persoonaansa ja olemustansa 
kuvaa hyvin kansanedustaja/pappi Antti 
J. Rantamaa Itä-Savo lehdessä vuonna 
1951: 

”Astuessani taloon, muistin heti ovelle 
päästyäni, miten juuri tässä samassa pai-
kassa oli niin monesti ennen vastassa erit-
täin komearakenteinen, poikkeuksellisen 
suorapuheinen, miltei raju, mutta pohjal-
taan tavattoman herkkä talonpoikaisjoh-
taja, Välituvan rohkeaotteinen isäntä, ko-
ko Itä-Savon seudun hyvin tuntema Albii-
ni Tynkkynen. 

Minä tunsin syvää kaipausta ja sisäistä 
yksinäisyydenorpoutta, kun Albiini oli sit-
ten viime käyntini siirtynyt ikuiseen Rau-
haan tästä turhien kiistojen turhasta maa-
ilmasta. Sellaisia jättiläishonkia kaatuu 
harvoin, mutta sen voimakkaampi onkin 
sitten kaipaus, sen täyttämättömämpi hä-
nen paikkansa. Ja kauan, hyvin kauan tu-

levat Itä-Savon asiamieskokousten uskolli-
set kävijät tuntemaan menetyksen suuruu-
den, samoin maalaisliiton piirikokoukset, 
joille Välituvan jykevän isännän muista 
poikkeava tyyppi ja hahmo antoi aina 
niin aidon tunnun.”

Albiini asui koko ikänsä Välituvan ti-
lalla. Hänen isänsä Heikki oli joutunut 
vuokralaiseksi, menetettyään tilan pak-
kohuutokaupassa. Albiini osti kuitenkin 
tilan takaisin suvulle vuonna 1897. Siitä 
lähtien tila on pysynyt saman suvun hal-
linnassa ja tällä hetkellä sitä viljelee jo 
viides sukupolvi, Mikko ja Katja Tynk-
kynen.

Torpparilain tullessa voimaan 
1920-luvulla, Välituvan Albiini ja vai-
monsa Maria, myivät Sermilän tilan sen 
torpparille, Jermi Karjalaiselle. Kerro-
taan, että kauppa sisälsi maita enemmän 
kuin mitä laki edellytti. 

1920-luvun lopulla Välituvan tilaan 
liitettiin vielä Viitamäestä kahdeksan 
hehtaarin palsta ja Sääsänniemen tila. 
Välituvan tilan maita oli silloin noin 150 

hehtaaria. 
Välituvalla syntyi 1903-1920 välisenä 

aikana kahdeksan poikaa. Albiinilla oli 
ilmeisesti ajatuksena järjestää mahdolli-
simman monelle pojalle työtä omalta ti-
lalta. Kalle muutti ensimmäisenä Sää-
sänniemelle ja sitten Pekka ja Matti Vii-
tamäkeen. Tilaa hoidettiin kuitenkin 
yhteistaloutena. Otto, Veikko ja Arvo 
asuivat Välituvalla, ainoastaan Toivo ja 
Oskari olivat  muuttaneet pois ennen 
Albiinin kuolemaa, vuoteen 1946 men-
nessä. 

1940-luvun lopulla Sääsänniemi ja 
Viitamäen tilat (Pekkala ja Koivurinne) 
itsenäistyivät. 

Kun Otto muutti Kulennoisiin, Tai-
melan tilalle 1950- luvun alussa, jatkoi-
vat veljekset Veikko ja Arvo kantatilan 
hoitoa rinnakkaistaloutena 1960-luvun 
alkuun asti. Sen jälkeen Veikko jäi per-
heineen hoitamaan Välituvan tilaa.

Albiinin perheestä lisätietoa tulevassa 
sukukirjassa.

Heikki Toivonpoika Tynkkynen

Välituvan Albiini  
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Mummon kanssa kuvassa ovat ylärivissä Urho ja siipirikko pääskynen, Pirkko sylis-
sään Kaija, mummo ja Heikki - eturivissä oikealta vasemmalle Mauno, Markku, 
Anja, Liisa ja Unto.

Olen syntynyt Punkaharjun Vaaran 
kylän Välituvalla mummon kam-

marissa Joonaksen päivänä 1947. Elä-
mäni ensimmäisenä kesänä, ollessani 
noin neljän kuukauden ikäinen, olin 
jäänyt Maria mummon hoiviin, kun äi-
din piti osallistua heinätöihin.

Minusta tuli varmaan mummon tyt-
tö viimeistään sinä keväänä, kun Otto-
sedän perhe muutti Kulennoisten Tai-
melaan. 

Mummo oli silloin jo 78-vuotias. Hä-
nellä oli varmasti täysi työ pitää Urhoa ja 
minua pois vaarallisista paikoista, kuten 
kellarimontulta tuvan sisällä. Mummo 
putosi itse kellariin sen valmistuttua ja 
katkaisi kätensä.

Mummolla oli joskus tapana ottaa 
kurinpidon apulaisiksi ”möröt”, joita oli 
silloin olemassa kuten joulun aikaan 
tonttujakin. Möröt asustelivat paikoissa, 
joihin lapset eivät saaneet mennä.

Uuteen kotiin pääsin 4,5-vuotiaana. 
Meidän perhe asui alakerrassa, missä oli 
myös mummon uusi kammari.

Täytettyäni viisi vuotta muutin 
mummon kanssa samaan huoneeseen. 
Nukuin hänen vieressään kolmannen 
luokan jouluun asti.

Mummolla oli huono näkö, ja minul-
la oli tehtävänä lukea hänelle päivän lu-
kukappale hartauskirjasta iltaisin, jonka 
jälkeen laulettiin virsi: Taas päivä ajan 
virtahan... Mummolla oli ikäisekseen 
heleä lauluääni.

Kun muut uurastivat suo- ja metsä-
pellolla, kahvin keittäminen oli mum-
mon ja minun yhteinen tehtävä. Mum-
mo oli aluksi kaverina kahvia pellolle 
viemässä. Myöhemmin mummo saatteli 
minut Kiikkumäelle ja palasi kotiin.

Mummo oli pitkään ketterä jalois-
taan ja piipahteli naapureissa. Kun häntä 
käytettiin hevosella Sääsänniemessä ja 
Salkoniemellä, hänellä oli heti kiire ta-
kaisin kotiin. 

Hänestä tuntui, että oli oltu jo pit-
kään. Nykyisin sanotaan dementiaksi si-
tä, joksi muistin heikkenemistä ei silloin 
juuri kutsuttu.

Välituvan vanha seinäkello oli Mari-
alle niin rakas, että mikään muu kello ei 
näyttänyt hänelle oikeaa aikaa. Tästä 
syystä hän kiipesi pöydän taakse penkille 
ja käveli pöydästä kiinni pitäen kellon 
kohdalle.

Usein kävi niin, että päästyään huo-
neeseensa hän tuli takaisin ja sanoi: ”Se 
kellohan se miun piti katsoa.” 

Kun mummo sai tietää, että Toivo-se-
dän perhe on tulossa käymään, hänen 

vanha organisointikykynsä pulpahti 
esiin. Hän ilmoitti: ”Hanna laittaa ruo-
an ja Hilja tarjoo kahvit!” Vierailu päät-
tyi aina lauluhetkeen harmoonin äärellä. 

Marialla oli Välituvalla lapsenlapsia 
yhteensä yksitoista siinä vaiheessa, kun 
Arvo-sedän perhe muutti Niittylahteen. 

Välituvan savusauna oli muistojen ja 
arvoitusten paikka. Kun talutin mum-
moa saunaan, kuulin aina saman tari-
nan: ”Näin miekii sillo nuorena ommaa 
mummoa talutin ja saunotin.”

Maria rakasti ahkeraliisojaan. Niitä 
kasteltiin kahvinsumppivedellä. Mum-
mo käänteli niitä useita kertoja päivässä 
”katsomaan” nojatuoliaan kohti, jossa 
paljon itse istui.

Monet vieraat ihmettelivät Marian 
korkeaa ikää. Usein mummo kertoi ha-
luavansa jo pois ja sanoi, että Jumala on 
hänet unohtanut. 90-vuotissyntymäpäi-
väjuhla oli joulukuussa 1962. Aika isot 
olivatkin.

Puoli vuotta myöhemmin tehtiin 
suursiivousta mummon kamarissa. Olin 
tamppaamassa petivaatteita, kun mum-
mo ilmaantui viereeni ja arveli: ”Rupesit 
minulle hautajaissiivousta tekemään”.

Oikeassahan mummo oli. Jumalalle 
oli ilmeisesti muisti palannut ja hän oli 
tulossa hakemaan Mariaa kotiin. 

Sitten viimeisenä aamuna mummo 
oli tullut keittiön ovelle ja sanonut, ettei 
hän enää tarvitse mitään syötävää, koska 

hän on lähdössä taivaallisiin ruokapöy-
tiin. Äiti kävi kesken navettatöiden he-
rättämässä minut mummon vierelle ja 
meni itse tekemään navettatyöt lop-
puun.

Äidin paluuta odotellessa pitelin 
mummoa kädestä, kokeilin pulssia, ky-
selin oloa. Mutta mummo ei jaksanut 
muodostaa sanoja.

Näytti siltä, että mummo kyllä kuuli. 
Tunsin vaimean puristuksen kädessäni, 
kun sanoin hänelle: Toivottavasti olen 
ollut sinulle tarpeeksi hyvä tyttö!

Silitin hänen otsaansa, otin molem-
mat kädet käsiini ja sanoin: ”Olet ollut 
minulle rakas.” Kului vielä hetki ja ras-
kaan sisään hengityksen jälkeen seurasi 
pitkä huokaus, kasvoille levisi helpottu-
nut hymy ja rypyt oikenivat. 

Pirkko Kuittinen 
os.Tynkkynen

Kirjoitus on kokonaisuudessaan 
luettavissa sukukirjassa.

Mummon tyttö



12

Vuosi 1915 oli alullaan. Tammikuu 
oli hyvässä menossa, kun kotikylää-

ni oli tulossa kinkerit. Kotonani niihin 
valmistautuivat sekä talolliset että pal-
kolliset. Sellainen oli siihen aikaan tapa.

Olin syyskesällä täyttänyt neljä vuot-
ta. Oli kovasti keskusteltu, pääsisinkö 
mukaan. Oli jo syntymässä kielteinen 
päätös, kun isoisä, jota kummiksi kut-
suttiin erotukseksi isän isoisästä, joka 
puolestaan oli vanha isä, puuttui asiaan 
ja ratkaisi sen minun ilokseni.

Olin jo ainakin vuoden verran osan-
nut aakkoset. Ensimmäiset isän ompelu-
koneen jalassa olleesta Singer-sanasta ja 
loput mummon suuresta virsikirjasta. 

Syyskesällä olin kaupunkituliaisena 
saanut ihan oman aapisen. Sellaisen, 
jonka kannessa oli korea kukko ja sisällä 
kuvia jokaisen kirjaimen kohdalla, sekä 
lause kuvan aiheesta.

Ikävä kyllä en enää muista muuta 
kuin lauseet ”Tuli poltti Tuomaan talon” 
ja ”Öisin yököt lentelevät”. Mummon 
rukin vierellä istuen opin tavaamaan ja 
vähän ennen joulua luin suoraan. Se oli 
syy, miksi pääsin kinkereille.

•••••
Niin koitti suuri päivä. Olin mielestä-

ni oikein hieno. Yllä äidin kutomasta 
kankaasta ommeltu puku. Jalassa isän 
oikein boksinahkasta tekemät kengät ja 
niissä joulupukin tuomat ostonauhat. 
Kaiken huippuna oli silkkinauharusetit 
leteissä, jotka oli niin kireälle kammattu, 
että tuskin voi silmää ripauttaa.

Hevosella mentiin. Äidin sylissä väl-
lyn alla oli lämmin eikä matkakaan ollut 
pitkä.

•••••
Kinkeritalon tupa täyttyi kylän väes-

tä. Minua alkoi yhtäkkiä pelottaa. Puris-
tin aapistani tiukasti kainalossani äidin 
turvalliseen kylkeen nojaten.

Lopulta tuli aika, jolloin rovasti kut-
sui lapset eteensä pöydän ääreen. Siinä 
me sitten seisoimme, kaikki kylän lapset 
rippikouluikäisistä minuun, joka olin 
nuorin ja niin pieni, että nenäni hädin 
tuskin ylsi pöydän reunan yli.

Jokainen vuorollaan antoi näytteen 
taidoistaan, luki sisältä ja ulkoa. Varsin-
kin isot pojat olivat tiukoilla. Lukusete-
leihin tuli merkinnät ja kehoituksia pa-
remmasta yrittämisestä tuli useille.

Tuli minun vuoroni. Nostin aapisen 
eteeni ja aloin lukea. Rovasti kuitenkin 
keskeytti pian ja sanoi: ”Taidat osata 
tuon ulkoa. Tuleppas tänne.” Kiersin 
pöydän ja yhtäkkiä huomasin istuvani 
rovastin sylissä edessäni avoin kirja, josta 
käskettiin lukea.

Tein työtä käskettyä. Kanttori, joka 
kirjoitti minulle lukuseteliä, oli jo teke-
mässä sellaista ristiä, josta yksi jalka 
puuttui, sai rovastilta kehoituksen: 
”Täysi risti.”

•••••
En muista miten selvisin loppuajan ja 

kotimatkan. Joka tapauksessa ei liene ol-
lut onnellisempaa lasta koko pitäjässä, ei 
ehkä koko Viipurin läänissä. Täysi risti 
ja sai lukea itse rovastin sylissä.

En kuitenkaan silloin tiennyt, että yl-
peys käy lankeemuksen edellä. Tiesin 
sen muutaman viikon perästä. Alkoi 
kiertokoulu. Naapurin pojan ystävälli-
sen kelkkakyydin turvin pääsin minäkin 

ottamaan ensi askeleita opin ohdakkei-
selle tiellä.

Opettaja oli nuori ja meistä hyvin 
kaunis neiti. Opettajan arvovaltaa lisäsi-
vät kirjat, jotka hän pani pöydälle eteen-
sä. Siinä oli Raamattu, jossa oli kauniisti 
koruommellut suojakannet, virsikirja ja 
joitakin muita kirjoja, en tiennyt mitä.

Niin alkoi arkinen aherrus. Minä sain 
lukemiseni lisäksi opetella sekä kirjoi-
tuksen ja laskun aakkosia rihvelitaulu 
apuvälineenä. Muutaman viikon kulut-
tua sain ulkoläksyksi kahden kertotau-
lun.

•••••
Se oli kuitenkin liikaa. En oppinut si-

tä kokonaan, ja seurauksena oli laiskan-
läksy. Voi tavaton sitä häpeää! Mitä ko-
tona sanottaisiin?

Ei siitä kuitenkaan toruttu. Isä totesi 
vain, että se oli ensimmäinen, lisää sa-
manlaisia tulisi kyllä. Hän oli väärässä, 
lisää samanlaisia ei tullut. Se oli ensim-
mäinen ja viimeinen sitä lajia. Yksi hä-
peä riitti loppuiäkseni.

Eikö se siis ollut eräänlainen tähtihet-
ki sekin, loppujen lopuksi.

Bertta Tynkkynen
Muistiin merkitty 
1984
Puoliso oli Oskari 
Tynkkynen, Vaaran 
välituvan veljeksiä.

Elämän tähtihetkiä; Kinkerit
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Berliiniin tai Barcelonaan

Kahdeksanvuotias istuu kiinnos-
tuneena ihmettelemään keittiön 
pöydälle nostettua paperia. Siinä 
on Kirsti Hännisen Punkaharjul-
ta lähettämä sukupuu, johon hän 
on merkinnyt uuden oksan.

”Ovatko nämä ne vanhimmat, 
milloin nämä ovat eläneet?”, alkaa 
kysymyksiä tulla, kun 8-vuotias lukee 
ja vertailee puun nimiä. Sukupuussa 
alimmaisena ovat Heikki Tynkkynen 
(1688–1746) ja Maria Tiilikainen.

Innostun kysymään, voisinko 
haastatella häntä sukulehti Nuot-
taan. Olli suostuu heti. Kysymys-
ten aiheena on tietenkin suku.

Mitä Ollille tulee mieleen sa-
nasta suku? ”Isi ja äiti . vaikea ky-
symys”, hän miettii. ”Ketkä ovat 
sinun sukulaisiasi”, jatkan. ”Mum-
mo ja ukki, mummi ja vaari, Eli-
na (sisko)… Ja Toivo (serkku)!”

”Keitä Tynkkysiä sinä tiedät”, kyse-
len lisää. ”Maikin”, on nopea vastaus. 
Maikki (Maija) on Tuomo-ukin sis-
ko. Seuraavaksi tulevat Ollin mieleen 
ukin muut sisarukset: Erja, Peku (Pek-
ka), Hesso (Heikki) ja Pena (Pentti).

Kysymykseen, missä näet sukulaisia, 
Ollilta tulee heti vastaus ”mökillä”. 
Rantasalmen mökki on hänelle tärkeä. 
Sinne perinteiseen sukulaisten tapaa-
mis- ja juhannuksenviettopaikkaan 
hän lähtee aina tosi innokkaasti.

Sukulaisia näkee myös Hesson mö-
killä (vastarannalla juhannusmökkiä), 
kertoo Olli. Ja kodin lisäksi mummo-
lassa ja mummilassa, Oulussa (olem-
me käyneet siellä Maikin luona), Mai-
kin synttäreillä (kesällä 2015). ”Pekun 

näin myös mökillä”, hän tuumii kun 
muistelee, ketä on nähnyt missäkin. 
Kaikkien nimien muistaminen on 
vaikeaa, vaikka kasvot ovatkin tuttuja.

”Miten usein on sopiva nähdä 
sukulaisia?”, kysyn. Ollin mieles-
tä isovanhempia on sopiva nähdä 
ainakin kerran kuukaudessa tai pa-
remminkin kerran kahdessa vii-
kossa, ja sama aikataulu käy hyvin 
serkkuunkin. Kauempia sukulaisia 
on hyvä nähdä kahdesti vuodessa.

Vähän puhutaan sitten siitä, mitä 
sukulaisten kanssa vietettyjä hetkiä 
tulee mieleen: Ollin mieli palaa heti 
mökille: siellä voi valvoa pitkään ja 
pelata mölkkyä, lettujakin paistetaan. 
”Mutta entä jos tehtäisiin samat asiat 
kotona, valvottaisiin pitkään, pelattai-
siin mölkkyä ja paistettaisiin lettuja”, 
kysyn. Ei ole sama asia ollenkaan. 
”Mökillä on kivempaa, siellä on niin 
iso piha. Pääasia, ettei silloin sada.” 
Odotan vielä lisää kuvailuja. ”Mökki 
on pieni, yleensä pihassa on autoja. 
Sinne on äärettömän pitkä matka.”

Entäs sukuseuratoiminta? Olli 
tietää, että äiti kuuluu sukuseuran 
hallitukseen. ”Milloin sinut valittiin 
sinne”, hän haluaa tietää. ”Taisi olla 
silloin, kun sinä olit pieni.” ”Mut-
ta sinne (kokoukseen) on niin pitkä 
matka, siellä ollaan vaan 
päiväsiltään, siitä ei saa 
yhtään rahaa, 8-vuotias 
kritisoi. ”Mutta kun pe-
rillä on niin kiva nähdä 
sukulaisia”, perustelen.

”Ja mitäköhän ruokaa 
siellä on, Olli miettii vielä 
sukuseuran kokouksesta, 
kaalilaatikkoa?” ”Paistet-
tuja muikkuja ja kanta-
rellikastiketta”, vastaan. 
Tuon minä tiesin! Yhdesti 
oli (sitä ruokaa), kun minä 
menin sinne, Olli sanoo ja 
muistelee kertaa, kun oli 
mukana elokuun kokouk-
sessa Punkaharjulla Vaaran 
kylätalolla. Sukuseuran 
hallitus kokoontuu yleensä 
kahdesti vuodessa, elokuun 
lisäksi tammi/helmikuussa.

”Minähän olin siel-
lä 3-kuukautisena”, Olli 
muistaa. Niin, siitä on 
ollut puhe. ”Oliko muita 
mukana, kun sinä, minä 

ja ukki? Itkinkö minä sillä reissulla 
ollenkaan?” ”Et tainnut kyllä itkeä. 
Oli silloin isikin mukana, kannis-
keli sinua, että viihdyit. Olithan 
sinä Savonlinnan kokouksessa mu-
kana jonkin toisenkin kerran.”

”Milloin sinä oikein aloitit sen 
sukukirjan tekemisen”, Olli tinkaa, 
kun kerron, että sukukirjakin on 
asioita, joita sukuseuran hallituk-
sen kokouksessa on pohdittu. Hän 
toteaa, että olisi kyllä saanut hom-
man äitiä nopeammin valmiiksi.

Kerron, että sukuseuran halli-
tus suunnittelee myös sukujuhlia ja 
-matkoja. Ollin mielestä sukumat-
kan voisi tehdä Barcelonaan. ”Siellä 
voisi olla 7 yötä. Tai Berliiniin. Siellä 
voisi olla ehkä viisi päivää” ”Hert-
ha Berlin” ”jalkapalloseura on sieltä, 
puuttuu jalkapalloilevan pojan jalka-
palloa valmentava isä keskusteluun.

Sukujuhlista Olli muistaa aina-
kin Punkaharjun majoituspaikan 
”valtavat kämpät”. Kesämaan kro-
kotiili, vesiliukumäki ja Olavin-
linna jäivät mieleen Lustossa pi-
detyn sukujuhlan kylkiäisenä.

”Milloinkahan seuraavan ker-
ran näet Tynkkysiä”, kysyn lo-
puksi. ”Sukujuhlassa varmaan”. 
Niin, elokuussa tavataan!

SUKUTOUKKA
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Kaino Luukkainen os. Tynkkynen
Kaino Luukkai-
nen kuoli heinä-
kuun 28. päivänä 
101-vuotissynty-
mäpäivänään Ran-
tasalmella. Hän 
syntyi 1914 Sää-
mingin Tynkky-
länmäellä.

Häät Onni Luukkaisen kanssa vietet-
tiin kotona Tynkkylänmäellä. Sen jäl-
keen oli edessä muutto Kallislahteen 
miniäksi ja siitä edelleen omaan yhtei-
seen kotiin Iinalammille Rantasalmen 
Parkumäelle. 

Oma uusi kotitila ja perhe antoivat 
voimaa ja intoa toteuttaa unelmia ja ta-
voitteita yhteiseksi hyväksi.

Toinen maailmansota muutti kuiten-
kin tilanteen uhkaavaksi. Kun aviopuo-
liso joutui lähtemään Kannaksen rinta-
malle, Kainosta tuli samalla isäntä ja 
emäntä taloon. Perheeseen oli syntynyt 
tytär pari vuotta aiemmin.

Sodan päätyttyä syyskuussa 1944, 
palasi puoliso sodasta. Perheeseen oli 
syntynyt poika 1943. Tulevaisuus näytti 
jälleen valoisammalta.

Kului vain muutama vuosi, ja tilanne 
huononi jälleen. Puoliso sairastui ja me-
nehtyi kotipellolleen toukokuussa 1951. 
Saman vuoden marraskuussa syntyi toi-
nen poika.

Vaikeista vuosista perhe selviytyi Kai-
non ehtymättömän energian ansiosta. 
Hän oli ajan henki huomioiden edistyk-
sellinen nainen. Hän sai ajokortin 
1950-luvun alkupuolella ja osti auton, 
mikä oli naisella siihen aikaan harvinais-
ta etenkin maaseudulla.

Kaino oli vuosikausia mukana kun-
nallispolitiikassa, erilaisissa luottamus-
tehtävissä ja paikallisen maatalousnais-
ten keulahahmo. 

Mielellään hän puuhasi kasvimaan ja 
kukkien parissa, poimi marjat ja sienet. 
Käsitöitä hän teki paljon. Mattojen ku-
tominen, kuultokudokset ja myöhem-
min neulominen olivat hänen intohi-
mojaan. Viimeisimpinä aikoina hän teki 
lukemattomat määrät erilaisia liinoja 
ristipistoin.

Yksi aikansa aktiviteetti oli osallistu-
minen kirkon laulutapahtumiin ja kuo-
roon.

Viimeiset vuotensa hän asui palvelu-
talossa Rantasalmen kirkonkylässä.

Heikki Luukkainen
Nuorin lapsista

Olin todella 
kyllästy-

nyt pätkätöihin 
ja siihen ettei 
niitä välillä 
ollut pätkää-
kään. Lättä-
mään melu ja 
ahtaus ahdisti-
vat ja minulla 
oli koti-ikävä; 
kaipasin suo-
malaisia kirjas-

toja ja uimahalleja, ikävöin viiliä ja 
ruisleipää ja tietysti monia ihania kulta-
murusia. Monen tuumailun jälkeen 
ryhdyin toimeen ja vaihdoin ulkosuo-
malaisuuden sisäsuomalaisuuteen.

Ja kyllä oli mahtavaa! Pääsin oppi-
maan uutta, asumaan kotiseudulle, 
elämään suomalaista arkea, olemaan 
lähellä, kun uusin sulomöykky, jonka 
täti minulla on ilo olla, syntyi, törmää-
mään kadulla vanhoihin tuttuihin, kat-
somaan suomalaista (erittäin tasokasta) 
televisiota, näkemään sukua ja laula-
maan taas kuorossa pitkän tauon jäl-
keen.

Vaikka yhteyteni kotimaahan ovat 
ulkomailla asumisen aikana olleet tiiviit 
ja aktiiviset, oli hienoa olla Suomessa 
täysillä mukana ja mielenkiintoista ver-
tailla Suomea nyt ja silloin kun siellä 
viimeksi asuin.

Kuitenkin pääsääntöisesti tuntui 
siltä, ettei mikään perustavaa laatua 
oleva asia ollut muuttunut miksikään; 
suomalaisuus pysyy suomalaisuutena 
paistoi sitä sitten voissa tai oliiviöljyssä. 
Mikä miellytti ennen, miellytti nytkin 
ja mikä ärsytti silloin, ärsytti nytkin. 
Ehkä ikävöinnin jäljiltä tykkääminen 
oli herkemmässä ja ärsyyntyminen hel-
pommin käännettävissä ihmettelyksi, 
joten minulla oli entistä helpompaa! 

Kuitenkin pitkän ajan jälkeen asian 
tunteminen luissa ja ytimissä on eri asia 
kun asian muistaminen tai muistelu; 
litteän maan pyöräilyn jälkeen Jyväskylä 
tuntui Mount Everestien kokoelmalta, 
peltomarkettien määrä ja koko käsittä-
mättömältä, kaupungin hiljaisuus ylelli-
seltä, kansalaisopiston kurssien tarjonta 
ylenpalttiselta ja se tunne, että kaikki 
oli yhtä paljon minun kuin muidenkin, 
suloiselta.

Monet pienet käytännön asiat kuten 
elektroninen resepti tai kaupunkiliiken-
teen näyttölipun monet variaatiot olivat 
minulle uusia. Joskus täysin suomalai-

sella suomella esittämäni kysymykset 
olisi ehkä pitänyt höystää selityksellä 
siitä, etten ole hidasjärkinen vaan asu-
nut muualla jonkin aikaa. 

Kun esimerkiksi yritin ostaa kahta 
tölkkiä kaljaa, sanoi myyjä minulle: ”En 
voi valitettavasti myydä näitä teille nyt.” 
ja minä mietin ällistyneenä mielessäni 
että vaikutanko humalaiselta vaikken 
ole juonut mitään vai alaikäiseltä vaikka 
siitä on kyllä jo aikaa. Oli vain mennyt 
tuo klo 21 sääntö ohi.

Kun talvi lopulta tuli, eivät silmät 
riittäneet kaiken kauneuden näkemi-
seen. Kuuraiset puut, joidenka oksat 
olivat kolme kertaa normaalia paksum-
pia, timanttipöly ja lumen muuttamat 
muodot. Huikaiseva häikäisy aurinkoi-
sina päivinä ja lumen uskomaton mää-
rä: joinain päivinä tein lumityöt kaksi 
kertaa, eikä harmittanut yhtään. Nautin 
lumesta, sen tuoksusta ja lumiukoista. 
Kuvittelin, miltä Suomi näyttäisi ani-
maatioelokuvassa, jossa maan yli len-
nettäessä lumisessa maisemassa siellä 
täällä höyryäisi palju (joka on nerokas 
keksintö, varsinkin käytettynä kuulaassa 
talvisäässä tähtitaivaan alla!) täynnä 
hymyileviä pipopäisiä ihmisiä.

Kaiken hurmokseni keskellä löysin 
myös huomautettavaa. Matkalla Viipu-
riin katsomaan entistä Suomea, mm. 
hienoa kirjastoa ja ukin entistä opiske-
lupaikkaa, kuuntelin muutaman rouvan 
marmatusta siitä, että kaupungissa oli 
raunioita ja huonosti hoidettuja raken-
nuksia. Ajattelin itsekseni että jos Vii-
puri olisi pysynyt suomalaisena, ei siellä 
nyt olisi jäljellä mitään vanhaa, jokaisen 
raunion paikalla olisi S-ryhmän pelti-
marketti. 

Ajattelin, että raunio voi ehkä olla 
entisöinnin alkuvaihe.

Mutta veljeni sanoo, ettei vanhoista 
rakennuksista tai niiden kohtaloista 
Suomessa voi keskustella kanssani koska 
kiihdyn mahdottomaan tilaan, joten 
lopetan tästä tähän.

Suomen vuoteni on ohi, olen taas 
täällä merenpinnan alapuolella. Tänne 
vetää miehenkokoinen magneetti ja 
töitäkin on riittänyt tauotta. Suomi-
ikävää lievittävät mm. skype ja Hollan-
nin Suomalainen naiskuoro. Ja olo on 
nyt paljon parempi, olen tankannut ja 
päivittänyt Suomea, se on ja pysyy, 
myös minussa.

Hanna Tynkkynen
Vaaran Välituvan sukuhaaraa

Suomessa! In memoriam
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ESKON 
PUUMERKKI

Ihan ensiksi paljon kiitoksia lukuisille 
sukulaisille merkkipäiväni muistamises-
ta ja ihan erityinen kiitos Viulu-Heikille 
ihanasta luistelupäivästä Porosalmi-Ora-
vi -reitillä jälkilöylyineen.

Tarkoitukseni oli ohittaa koko juttu 
matalalla profiililla, mutta monet näkö-
jään seuraavat ajan kulumista ja allak-
kaa. KIITOS!

Hallituksen terveiset
Sukuseuran hallitus kokoontui hel-

mikuun alussa Kallislahden kyläravinto-
laan. Kokouksen aluksi nautimme vii-
mesyksyistä hirven lihaa Kati Asikaisen 
loihtiman hirvikeiton muodossa ja yllä-
tykseksi . Katin keittiöstä kattilan takaa 
ja kauhan varresta löytyi myös yksi 
Tynkkynen. Ravintolakokki Janika 
Tynkkynen on Tynkkylänmäen Ollin  
( s. 1692 ) sukuhaaraa kymmenennessä 
polvessa.

Kaunis kiitos kokoustilasta, kauniista 
kattauksesta ja maittavasta ateriasta.

Kokouksen tärkeimpinä asioina oli-
vat tulevan kesän sukukokous ja -juhla 
sekä sukukirjamme.

Kirjan hintaa emme voineet vielä 
päättää, sillä kaikki kulut eivät olleet tar-
kalleen tiedossa. Oletan jäsenhinnan 
olevan 25 – 35 € ja ei jäsenille jonkin 
verran kalliimpi. Kirjasta tuleee edusta-
va, kovakantinen ja runsaat kolmesataa-
sivuinen teos. Kansiin on koottu aiem-
min Nuotassa julkaistuja juttuja, mutta 
myös paljon uutta. Kirjassa emme ole 
voineet julkaista sukutauluja, koska 
henkilörekisterilain mukaan olisi jokai-
selta täysivaltaiselta henkilöltä ja ala-
ikäisten osalta holhoojalta oltava suostu-
mus julkaisuun. Niinpä pidämme yllä ja 
täydennämme jatkuvasti Aulis Tynkky-
sen luomaa sukutaulustoa ja annamme 
niistä tietoja tarvitseville.

Kirjasta voi tehdä ennakkovarauksen 
sähköpostiini tai puhelimitse. Kirja on 
jakelussa sukujuhlassamme ja toimite-
taan tilanneille postitse juhlan jälkeen.

Riikka konserttilavalla
Taas löytyi yksi laulava Tynkkynen. 

Savonlinnan Taidelukion kevyen musii-
kin konsertti on tammikuinen traditio, 
jossa nuoriso näyttää, mitä osaa. Kon-

serrttilavalla nähtiin myös taikkarin II-
luokkalainen Riikka Tynkkynen. Riikan 
pääaineena on laulu ja hän opiskelee 
myös pianonsoitoa sekä oopperamusiik-
kia teatterilinjalla. Riikka on kesälahte-
laisen yrittäjäpariskunnan, Timo ja Eeva 
Tynkkysen tytär.

Sisaruksista vanhin, Heikki on paras-
ta aikaa YK-hommissa, Bertta on myös 
käynyt taikkarin ja toinen sisar Helmi 
on tämän vuoden abi samassa koulussa. 
Riikka ei ole ajatellut musiikkia leipä-
työksi, armeija tai poliisiammatti saatai-
si kiinnostaa, kertoi hän. 

Timon yritys, Puruveden Retkeily on 
tällä hetkellä lepäämässa, mutta ensi ke-
säksikin on sukellusretkiä tiedossa. Ti-
mon juuret ovat Vaaran Honkalassa. 
Hänen isänsä on Seppo ja isoisä Heikki 
Nikolai.

Vaaran Välituvan Veikon 
lapsille lasten lapsia
Unton pojalle Sampalle syntyi 2014 

Miko-poika, Pirkon tytölle Helenalle 
syntyi 2014 Kaarlo-poika, Kaijan tytölle 
Kaisalle syntyi 2014 Veikko-poika, Esan 
pojalle Jonnelle syntyi 2014 Jade-tyttö 
ja 2016 poika, jolla ei vielä nimeä.

Sukujuhla 7.8.2016
Tulevan kesän sukujuhlaa vietämme 

sukuseuramme syntysijoilla Punkahar-
jun Vaarassa. Vaaran kylätalo tarjoaa 
hienot puitteet juhlallemme ja sukuko-
koukselle.

Aloitamme perinteiseen tapaan il-
moittautumisella ja tulokahveilla klo 10 
alkaen. Alkuhartaus, ruokailu, sukuko-
kous ja sukujuhla seuraavat sopivasti 
rytmitettynä. Juhlaohjelma jaetaan pai-
kan päällä, mutta ennakkotietoa saa ke-
väämmällä kotisivuiltamme.

Pitopalvelua varten tahdomme kar-
toittaa osanottajat lukumääräisesti, jo-
ten ilmoittautunette ystävällisesti, mie-
luiten sähköpostiini, myös sihteerille ja 
muillekin hallituksen jäsenille voi il-
moittautua.

Pyrimme järjestämään lauantaina 
6.8. yhteisen tapahtuman Kososien 
kanssa, meillä kun on avioliittojen kaut-
ta lukuisasti yhteyksiä Kososten sukuun. 
Tämä on tavallaan jatkumoa viime ke-
säiselle, kun tapasimme Vaarassa Lauk-
kasia ja Astikaisia.

Tulevaa kohtaamista olemme ajatel-
leet tapahtuvaksi kirkkovenesoudun 
merkeissä. Jos kohtaaminen saa riittä-
västi kannatusta, tapaamme klo 13 Tuu-
naansaaren Harjunportissa. Paikkoja on 
rajallisesti, 30 nopeinta saa paikan ve-
neissä, kannustusjoukkoja maihin toki 
mahtuu enemmänkin. 

Taito Tynkkynen 
Taito Tynkkynen 
kuoli 25.10.2015. 
Hän oli syntynyt 
15.2.1919 Pun-
kaharjun Vaaran-
kylän Pahatson 
talossa Pekka ja 
Henriikka Tynk-
kysen seitsemän-

lapsisen perheen toiseksi vanhimpana. 
Vanhimpana poikana hän joutui jo 
1930-luvun alkupuolella peltotöihin ja 
toimimaan isänsä apuna pajatöissä ja ka-
lastuksessa. Vapaa-aikaa jäi vähän ja se 
kului urheiluharrastuksissa.

Talvisodan uhatessa Taito kutsuttiin 
asepalvelukseen vartiokomppaniaan 
Punkaharjun koululle ja sieltä varsinai-
seen asepalvelukseen Kuopioon. Talviso-
dan lopussa hänen panssarintorjunta-
komppaniansa siirrettiin Virolahdelle. 

Jatkosotaan Taiton tykistöpatteri lähti 
Parikkalasta kohti Karjalan Kannasta ai-
na lähelle Pietaria. Myöhemmin hän  osl-
listui Laatokan pohjoispuolella Karhu-
mäen ja Kontupohjan valtauksiin. Ase-
masotavaiheessa hän  toimi tykinjohtaja-
na kahden vuoden ajan. Perääntymisvai-
heessa v.1944 tykistöä tarvitiin Viipurin 
puolustuksessa ja Taitokin joutui anka-
riin taisteluihin mm. kuuluisassa Sum-
man kylässä.

Sodan jälkeen Taito avioitui Iida Ko-
posen kanssa. Yhteisiä vuosia ehti kertyä 
70. Kotitilasta erotetulle maapalstalle 
pellon laitaan koivuja kasvavalle paikalle 
syntyi uusi kotitalo, joka nimettiin Leh-
tolaksi. Lehtolaan syntyi kaikkiaan kuusi 
lasta. Kodin rakentaminen oli todellista 
uudisraivaajan työtä. Rakennustöiden 
ohella oli hoidettava peltotyöt ja karjan-
hoito. Talvisin oli ohjelmassa myös kalas-
tus kylän nuottaporukassa.

Taiton työura jatkui pitkälle 1980-lu-
vulle. Taitavana ja ahkerana rakentajana 
häntä tarvittiin sekä omassa että lähiky-
lissä. Kymmenissä on luettavissa ne talot 
ja kesämökit, joiden synnyssä Taito oli 
mukana.

Vuonna 1989 hän siirtyi vaimonsa 
kanssa Punkasalmelle kerrostaloasun-
toon 70-vuoden iässä, mutta Lehtola py-
syi kesäasuntona viime vuosiin asti.

Veteraanityö oli Taitolle mieluisaa ja 
tärkeää jossa hän pääsi tapaamaan mat-
koilla ja juhlissa aseveljiään. Hän kuului 
tämän joukon viimeisiin ja oli viimeinen 
punkaharjulainen tarvisodan veteraani.

Aulis Tynkkynen

In memoriam
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TYNKKYSEN SUKUSEURAN 
HALLITUS

Asian kehittyessä kerromme lisää ko-
tisivuillammae ja sukulaisten välisessä 
viestinnässä. Odotamme Viulu-Heikin 
kanssa innokkaina ilmoittautumisia

Sukumatka 2017
Seuraavan sukumatkamme kohdetta 

ei ole vielä lyöty lukkoon, joten ehdo-
tuksia otamme sukujuhlassa vastaan. 
Hallituksessa olemme keskustelleet koti-
maan matkasta Suomen itärajan tuntu-
massa. Kohteina olisivat ainakin Euroo-
pan unionin itäisin mannerpiste Ilo-
mantsissa ja muutamat paikat Suomen 
kaikkien aikojen suurimmalla rakennus-
projektilla, Salpalinjalla. Selvitämme 
myös minkälaista kulttuuria saisimme 
sovitettua matkaan. Alustava konsepti 
on esillä sukujuhlassa, jossa kartoitam-
me onko ajatuksellemme kannatusta vai 
etsitäänkö jotain muuta.

”Vaaran aarteet”
Peruna-Joukon opastuksella tutus-

tuin taannoin Tynkkysten kantatiloihin 
ja nykyisiinkinVaarassa. Mehtolanniemi 
on yksi vanhimmista, se on ollut saman 

suvun hallussa vuodesta 1635.
Nykyinen isäntäpari Aarne ja Anne 

edustavat yhdettätoista ja heidän lapsen-
sa Topi ja Taija kahdettatoista sukupol-
vea. Kamarin seinää koristaa upea suku-
tilataulu.

Viereinen, Villasen tila on myös Vaa-
ran kantatiloja. Nykyisin tilaa isännöivät 
Heikki ja puolisonsa Vera Ferrera. Suku 
jatkuu, sillä heille syntyi karkauspäivänä 
29.2. tätä kirjoitettaessa vielä nimetön 
tyttölapsi.

Tiloilla on paljon yhteistä mielen-
kiintoista historiaa, sillä sijaintinsa 
vuoksi  ne olivat aikoinaan ensimäisinä 
vastaanottamassa rajan kirot. Villasen 
mailta löytyi iso kuparirahakätkö 1957 
ja toinen noin 20 metrin päästä edelli-
sestä Mehtolanniemen puolelta viime 
vuonna.

Kuka rahat kätki ja miksi niitä ei ai-
kanaan kaivettu esille? Ei ole kaukaa 
haettu ajatus, että kätkön tekijöiden 
kohtaloksi koitui Venäjä.

Löytyneistä ”aarteista” saamme seik-
kaperäisen selonteon ensi vuoden Nuo-
tassa.

Mehtolanniemen sukutilan kunniakirja.


