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Sukujuhlassa solmittiin uusia tuttavuuksia s.4

Eskon puumerkki

O

len pohtinut monta rupeamaa,
kuinka lähestyisin Teitä arvoisat sukulaiset palstani siirryttyä tälle paikalle
lehdessämme.
Ensiksi haluan kiittää kaikkia mukana olleita mukavasta sukujuhlasta ja
myös luottamuksestanne kun valitsitte
minut sukuseuramme johtoon. ”Saappaat”, joihin olen astunut, tuntuvat kovin suurilta. En tiedä kuinka jaksan niitä
liikutella ja saanko ne liikkumaan oikeaan suuntaan. Tarvitsen tässä pestissä
kaikkien Teidän apuanne.
Toiseksi ilmaisen murheeni siitä, että
edesmennyt johtajamme Jouko ei ehtinyt nähdä valmiina sukukirjaamme.
Hän oli asettanut tavoitteeksi kirjan julkaisemisen puheenjohtajakaudellaan.
Näin toki tapahtui, kirjan sisältö oli jo
silausta vaille valmis, kun hänen johdollaan viimeisen kerran kokoonnuimme.

Jäämme kaipaamaan Joukoa seuramme
keulakuvana.
Kolmanneksi kannan hieman huolta
siitä, että tällä hetkellä vajaasta tuhannestaneljästäsadasta Tynkkysestä jäsenrekisterissämme on vain 249 nimeä. Osa
on listalla perheineen, joten voimme laskea jäsenluvuksemme jotain reilut kolmesataa henkilöä. Ikärakenteemme on
valitettavasti hieman korkea, joten nuorennus olisi paikallaan. Toivon, että teette osaltanne jäsenhankintaa kohdistuen
nuorempien Tynkkysten suuntaan.
Toimintamme jatkuu toistaiseksi kolmivuotiskausittain kuten ennenkin. Sukujuhlavuotta seuraa sukumatkavuosi ja
kolmas vuosi valmistellaan tulevaa sukujuhlaa.
Matkasta enemmän toisaalta tässä
lehdessä, kotisivuilla ja nyt myös ”naamakirjassa”. Matka suuntautuu itärajaa
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ylöspäin, teemana vähän sotahistoriaa,
linnoitushistoriaa ja Kalevalaa.
Tuonnempana tässä numerossa on
kattava selostus viime kesän juhlista sekä
sanoin että kuvin. Vielä kerran runsaimmat ja kauneimmat kiitokset Vaaran kylätalolle, vaaralaisille, ohjelman suorittajille, muonittajille, juhlan ylösrakentamiseen osallistuneille ja juhlijoille.

Esko Oskarinpoika Tynkkynen

Arvokkaassa seurassa

V

iime elokuussa julkaistu Tynkkysten sukukirja oli vuosien unelma.
Nyt sitä luetaan monin silmin. Kirjan sisältö ei vanhene, vuosien myötä sen arvo
vain kasvaa.
Julkaisija on Tynkkysen Sukuseura ry,
ei siis Tynkkysten. Tynkkysiä tiedetään
olevan vain yksi suku. Käytännössä puhutaan molempia nimiä käytetään.
Sukukirjamme on osa arvokasta suomalaisten sukukirjojen sarjaan. Ensimmäinen sukukirja on julkaistu lähes kaksisataa vuotta sitten vuonna 1823. Siinä
kerrottiin Frosteruksen pappissuvun vaiheista. Samaa sukua koskevaa aineistoa
on koottu jo 1600-luvulla, joten perinteet juontavat jopa niinkin kauaksi.
Sukututkimusseuran kirjastonhoitaja
Vuokka Pärssinen-Tainion mukaan sukuseurojen tarjonta on moninainen.
Kirjoja on ryhdytty systemaattisesti arvioimaan ja palkitsemaan vuonna 1991.
Vuosittain arvioitavaksi kertyy 50 – 100
kirjaa.
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Tuotanto on moninaista. Jotkut teokset käsittävät laajasti suvun asioita sukutauluja myöten. Kirjoja laaditaan myös
jostakin sukuhaarasta tai muutoin rajatusta aihepiiristä. Joillakin suvuilla on
useita kirjoja eri tavoin koottuina.
Sukutauluja ei kirjassamme ole. Niitä
voidaan toimittaa tarvitseville ja pääasiassa yksityiskäyttöön lain sallimissa puitteissa.
Sukutaulut tarvitsevat päivitystä, joka
sujuu helposti nykytekniikalla. Sukutauluja voi kysyä puheenjohtajalta, tiedottajalta tai vaikka tuntemiltaan sukuseuran hallituksen jäseniltä. Yhteystiedot
ovat lehtemme takasivulla.
Arvokasta aineistoa suvun vaiheista
tulee esille vuosittain julkaistavasssa sukulehdessämme. Sen vuoksi tarvitaan
muisteloita menneiltä ajoilta ja aineistoa
nykypäivästä. Parhaimpia aineiston
tuottajia ovat suvun jäsenet, jotka laativat kirjoituksia ja avaavat kuva-aarteistoaan kansioistaan. Materiaalia onkin ol-

lut hyvin tarjolla. Toivomuksena on, että
kaikki sukuhaarat osallistuisivat talkoisiin. Sitä varten pyrimme löytämään yhteyshenkilöitä kaikilta tahoilta.
Viihtyisiä hetkiä niin sukukirjan kuin
Nuotankin parissa.
Sitten vielä tiedoksi, että Tynkkysen
sukuseuralle on avattu Facebook-sivu.

Tuomo Tynkkynen
Tiedottaja
Tynkkysen Sukuseura ry

Jouko Tynkkynen 1932-2016
”Suku on kuitenkin huomattavasti
pysyvämpi kuin yksi sen jäsen.”
Sukuseuran pitkäaikainen puheenjohtaja, opetusneuvos Jouko Tynkkynen kuoli 6. toukokuuta kotonaan
Tuusulassa. Otsikon sanat ovat tuoreen puheenjohtajan tervehdyksestä
Nuotta lehdessä vuonna 2006.
Suku on todellakin pysyvämpi kuin
yksi sen jäsen. Mutta ilman yksittäisen
jäsenen aktiivisuutta ja toimintaa
kaikki yhteinen jää tyhjäksi, ainakin
sukuseuran.
Jouko Tynkkynen toimi seuran puheenjohtajana
viisitoista
vuotta
(2001-2016). Hän antoi paljon aikaansa ja osaamistaan rakkaan sukuseuran käyttöön. Monia asioita saatiin
hänen kaudellaan aikaan.
Viimeisenä suurena ponnistuksena
ilmestyi kesällä 2016 sukukirja, jonka
valmistumiseen Jouko Tynkkynen oli
omalta osaltaan vaikuttamassa. Hänen
kirjoituksensa on nähtävissä sukukirjassa, mutta Jouko Tynkkynen ei koskaan saanut nähdä valmista sukukirjaa. Elämä tuli päätökseen muutamia
viikkoja ennen kirjan valmistumista.
Jouko Tynkkynen ei ollut taustaltaan tyypillinen sukuseuran aktiivi.
Hänen isoisänsä Pekka Tynkkynen
lähti 1800-luvun lopuilla suvun vanhoilta asuinsijoilta Säämingin Rito-

B

ussin lähtöpaikka ja -aika määräytyy
matkalle ilmoittautujien mukaan.
Kuitenkin niin, että matkan hintaan on
lasketu lähtö etäisimmillään Imatralta.
Aikataulun laadimme sen mukaan, ketä
ja mistä on lähdössä.
Matkaohjelman varsinainen alkupiste
on Kerimäki. Ensimäinen kohde, Raikuun Salpa-asema ohitetaan pikaisesti ja
matkalla Joensuuhun tutustumme sanoin ja kuvin linnoitushistoriaan.
Seuraava kohteemme on Joensuun
Bunkkerimuseo, jossa näemme myös sisältä sen, mitä ohitimme Raikuussa.
Matka etenee Joensuusta Ilomantsiin,
jossa on paljonkin nähtävää, mutta pääkohde ja yöpymispaikka on Hattuvaara.
Siellä Taistelijan talo näyttelyineen ja
ruokailuineen.
Mahdollisuus tehdä iltaretki EU:n
itäisimpään mannerpisteeseen, bussiretken kesto on noin 2 tuntia.
Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa
kohti Lieksaa, siellä tutustumme Rukajärventien museoon ja jatkamme Rukajärventielle. Änäkäisen – Vuornasen tais-

In memoriam

saaresta Saimaan kanavaa rakentamaan. Joukon isä Vilho Tynkkynen
syntyi vuonna 1900 Lappeenrannassa,
mutta hänen osansa oli jäädä orvoksi
vain muutaman vuoden ikäisenä. Siinä kohtaa katkesi yhteys Tynkkysen
sukuun.
Jouko Tynkkynen syntyi 1932 Lahdessa, jossa hänen silloin Lahden kansanopistossa työskentelevät opettajavanhempansa asuivat. Kirjoitettuaan
ylioppilaaksi Jyväskylän Norssista hän
siirtyi opiskelemaan Helsingin yliopistoon, josta valmistui filosofian maisteriksi 1960 luvun alkupuolella.
Varsinaisen elämäntyönsä Jouko
Tynkkynen teki opettajana ja erityisesti rehtorina. Hän oli 31 vuotias al-

SUKUMATKA
2.-4. 8. 2017
telulinjan jälkeen palaame hieman takaisin päin ja ajamme muutamien muistomerkkien kautta Kuhmoon. Jyrkänkosken Salpa-asema vilkaistaan ja jatketaan
Talvisotamuseoon. Päivällinen Kalevalakylässä, ruokalepo bussissa ja vajaan tunnin matka Sotkamon Vuokattiin yöpymään.
Aamiaisen jälkeen ajamme Paltaniemen Kuvakirkon kautta Kajaaniin torikahville, pistäydymme linnan raunioilla
ja tervakanavalla. Tähän päättyy ohjelmoitu matka ja alkaa puuduttava kotiinpaluu. Paluumatkan aikataulua on tässä
vaiheessa mahdotonta arvata, mutta iltaan se menee.
Laadimme tarkennusta kunhan tiedämme ketä ja mistä lähtee ja kun lopullinen ”lukujärjestys” on valmis.
Valitettavasti kahden yön reissuun ei

kaessaan johtaa Jokelan yhteiskoulua.
1976 hän siirtyi rehtoriksi Vantaalle, ensin Myyrmäen yhteiskouluun ja
sitten Myyrmäen lukioon. Vuonna
1990 tasavallan presidentti myönsi
Jouko Tynkkyselle opetusneuvoksen
arvon.
Jouko Tynkkynen oli erityisen aktiivi toimija Lions-järjestössä. Hän oli
mm. järjestön kansainvälisen päämajan edustaja Suomessa, auttoi perustamaan uusia klubeja Baltian maihin ja
teki Lions järjestön kautta monenlaista hyväntekeväisyystyötä.
Sukuseura oli Jouko Tynkkyselle
tärkeä. Hän sai yhteyden juuriinsa,
jotka olivat isoisän ja -äidin kuoleman
kautta katkenneet. Menneiden sukupolvien perintö oli tärkeä. Ymmärtämällä juuriaan ja menneisyyttään voi
ymmärtää paremmin nykyhetkeä.
”Suku on kuitenkin huomattavasti
pysyvämpi kuin yksi sen jäsen”, se on
totta. Nyt on kuitenkin aika kiittää
yksittäistä jäsentä, Jouko Tynkkystä,
hänen merkittävästä työstään sukunsa
eteen.
Yksi on poissa. On toisten aika.
Opetusneuvos Jouko Tynkkysen sanoin: ”Eläköön, kasvakoon ja kukoistakoon tämä mainio ja kunniakas sukukunta.”
Markku Tynkkynen
mahtunut Raatteentie ja sen uusittu museo. Sen voinette ottaa seuraavaan matkaanne omatoimisesti.
Mie puolestani lupaan, että tämä
matka on osaltani viimeinen sotahistoriareissu. Jatkamme rauhanomaisin teemoin ja suunnin tuonnempana jos reissaajia riittää.
Matkan hinta on 300 € henkilöltä sisältäen matkan Kososen turistibussilla,
majoitukset 2 h huoneissa, päivälliset ja
aamiaiset sekä opastukset Hattuvaarassa,
Lieksassa, Kuhmossa ja Kajaanissa.
Marssitaukoja omakustanteisesti pidämme tarpeen mukaan. Mikäli lähtijöitä
tulee riittävästi halpuutamme hintaa
bussimatkan osalta.
Ilmoittautuminen mahdollisimman
pian ja sitovasti juhannukseen mennessä
allekirjoittaneelle mieluiten sähköpostitse tynkkynenesko@gmail.com, myös
kirje käy, mutta puhelinimoittautumisesta en anna takuuta tallentumisesta
paitsi tekstiviestillä.
Esko Oskarinpoika Tynkkynen
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SUKUKOKOUS SUJUI
”KIRJAVASTI”

V

iime elokuinen sukujuhla Vaaran
kylätalolla toi koolle hyvän joukon
väkeä, noin 120 sukulaista. Määrä on samaa tasoa kuin aiemmissa sukujuhlissa.
Mukana oli monta ensikertalaista.
Sää suosi juhlaväkeä, eikä taivasalla
tarvinnut kastua. Lieneekö sen taannut
teltta, joka oli paikan päälle pystytetty...?
Samahan se on sateenvarjon kanssa, että
silloin, kun se on mukana, ei sada. Ja hyvä niin.
Sukujuhlassa julkaistiin myös sukukirja, jonka moni kävijä hankki kotiinviemiseksi. Sukukirjasta on otettu 300:n
kappaleen painos. Vielä jäi kirjoja heillekin, jotka eivät nyt paikalle päässeet.
Paitojakin moni sormeili ja sai mukaansa tyylikkään sukuasusteen.
Ruokailu ja kahvittelu sujui maukkaassa tunnelmassa juhlaohjelman seurailun välillä.
Mukava oli, että paikalla oli suvun
nuorinta väkeäkin, myös musisoimassa.
Osa heistä viihtyi välillä kylätalon leikkikentällä.

Uusi kasvo hallitukseen
Sukuseuran hallitus sai uuden varajäsenen Niko Tynkkysestä (36). Niko oli
sukujuhlassa mukana ensimmäistä kertaa, isänsä Esko Tynkkysen mukaan
pyytämänä.
- Sukujuuret ovat tärkeä asia. Mitä
enemmän ikää tulee, sitä enemmän ne

Sukujuhlassa tapaa serkkuja...
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ovat alkaneet kiinnostaa. Nuottaa olen
mökillä lueskellut.
- Isä on suvusta todella innostunut ja
kiinnostunut. Olemme melkein päivittäin yhteyksissä, ja hän lähes joka päivä
tuo jossakin vaiheessa sukuasioita esiin,
esimerkiksi kalastuksen tärkeydestä
Tynkkysen suvussa.
Sukuseuran hallituksen jäsenyys tuntuu Nikosta kunniatehtävältä.
- Tuntuu hyvältä tulla mukaan. Varmaan isäkin on onnellinen ja tyytyväinen, kun poika on kiinnostunut suvun
asioista. Olen aistinut, että siitä syystä
hän kutsui minut mukaan, kun haluaa,
että olen aktiivinen.
Niko kuuluu Vuoriniemen Tynkkysiin, Onni Tynkkysen jälkeläisiin. Onni
muutti Vuoriniemelle 1700-luvulla, ja
siitä alkoi sukuhaaran levittäytyminen
niille seuduin.
- 1900-luvun alkupuolella Vuoriniemen Tynkkysiä siirtyi Savonlinnaan. Isäni ukki Albin Tynkkynen perusti Konekorjaamo Tynkkysen pojat autonomian
aikana.
Lapsuutensa ja nuoruutensa Niko
asui Riihimäellä ja sen jälkeen 15 vuotta
Kotkassa. Viime marraskuussa hän
muutti Parikkalaan tyttöystävän perässä
ja
työskentelee
Lappeenrannassa
UPM:llä Kaukaan sahalla. Töiden ohella
hän auttelee tyttöystävän kotitilalla Parikkalan Kirjavalassa.

- Tarkoitus on, että jäätäisiin pitämään tilaa. Nyt opiskelen tilanpitoa.
Harrastuksiin kuuluu salibandy ja
metsästys.
- Olen tullut takaisin omieni maille.
Sukua on Savonlinnassa. Ja lähellä ovat
suvun paikat Vaara ja Vuoriniemi.

Kirjeistä kiteytyi kolme asiaa
Pastori Markku Tynkkynen nosti puheessaan esiin muutamia keskeisiä asioita suvusta. Muistellessaan setäänsä, viime toukokuussa edesmennyttä sukuseuramme pitkäaikaista puheenjohtajaa
Jouko Tynkkystä, esille nousi aktiivisuus.
- Setäni on minulle esikuva. Hän oli
hyvin aktiivinen.
- Oman ajan ja lahjojen antaminen
yhteiseksi hyväksi… Siitähän sukuseurassakin on kyse. Ja sillä tavalla Suomen
maatakin rakennettiin.
Markku Tynkkynen kertoi myös isoisänsä Talvisodasta kotiin lähettämistä
kirjeistä. Niistä huokui huoli siitä, miten kotona pärjättiin. Vaikka sanalla
”huoli” on negatiivinen kaiku, sen voi
ajatella toisinkin. On hienoa, että kannetaan huolta toisista ja on niitä, jotka
kantavat.
- Suvussa aina huolehditaan. Siinä
on jotakin tavattoman kaunista. Sitä Jumala meiltä haluaa.
Toiseksi Markku Tynkkynen nosti

kirjeistä esiin sen, ettei ”ole mitään hätää”. Näin kirjoittaja halusi kirjeen lukijoille vakuuttaa myös haavoittuneena.
- En tiedä, onko ihmis- ja parisuhteissa hyvä, että koko ajan on kaikki hyvin.
Kaikkein eniten pitäisi puhua siitä, mistä on vaikea puhua, Markku Tynkkynen
sanoi.
Kirjeet päättyivät yleensä samoin:
”Luottakaa Korkeimman varjelukseen”.
Saman pastori halusi sukujuhlaväelle sanoa.

Tynkkysiä molemmin puolin
Anja Halinen saapui sukujuhlaan Turun seudulta.
- Sukukirjan takia tultiin. Kiva saada
enemmän mustaa valkoisella.
Halinen on itsekin tutkinut sukuaan,
sekä omaa että miehensä, ja koonnut suvusta valokuvakirjaa, 1700-luvulta
2000-luvulle. Se oli sukujuhlassakin
mukana.
Halinen on Tynkkysiä sekä isän että
äidin puolelta.
- Isän puolelta isoisoäitini oli Anna
Maria Tynkkynen, syntynyt 1866. Isovanhemmat Oskari (Annan ja Pekan
poika) ja Olga (o. s. Sieviläinen) asuivat
Punkaharjulla Enonlahdessa.
- Äitilinjaan puolestaan kuuluu Sesilia Tynkkynen (s. 1799). Hänen isänsä
oli Pekka Tynkkynen ja äitinsä Regina
Kärkkäinen.
Anna Maria Tynkkynen ja Pekka Karjalainen asuivat Poroniemessä Kesälahdella.
- 1920-luvun jälkeen he luopuivat
Poroniemen paikasta ja muuttivat Punkaharjun Enonlahteen.
Sukujuhlassa Anja Halinen on ensimmäistä kertaa.

...ja pikkuserkkuja.

- Ihana, leppoisa tunnelma, hyvät ilmatkin. Ihanasti järjestetty kaikkea, ensikertalainen kuvaili.
Sukujuhlasta Anja Halinen osti mukaan sukukirjan myös enolleen, Yrjö
(Oskarin poika) Karjalaiselle, Pekka ja
Anna Maria Karjalaisen pojanpojalle.

Anja Halinen kertoo sukututkimuksestaan:
Vaaran kolme vanhinta pääsukua olivat Tynkkyset, Kupiaiset ja Karjalaiset.
Hyvä tutkimuslähde oli Taito Piirosen
Punkaharjun Vaaran kylän varhaisvaiheita -teos. Se löytyi Punkaharjun kirjastosta.
Olenkin paljon tutkinut näitä Vaaran
sukuja, kun olen yrittänyt selvittää ensimmäisen Paavo Karjalaisen isän nimeä.
Sitä ei ole kirkonkirjoista löytynyt. Ilmeisesti muutto Vaarasta Kesälahdelle
tapahtui isovihan aikoihin. Mutta Kesälahden Kerelissä asui alkuaikoina samassa numerossa myös Metsoja, joten
voi olla, että nimi on taas muuttunut
Karjalaiseksi. Kun Metsot muuttivat
Karjalasta joskus jo ainakin 1600-luvun
alussa Vaaraan, heitä alettiin nimittää
Karjalaisiksi. Sen jälkeen heidät mainitaan muun muassa läänintileissä vuorotellen Metsoiksi ja Karjalaisiksi.

”Palautekanava olisi hyvä”

hengen talouteni oli kasvanut kuuden
hengen taloudeksi, ja halusin tuoda
myös perheeni tutustumaan Tynkkysten
sukujuhliin, Tanja kertoo.
Tulevia sukujuhlia ajatellen hänellä
on toive, että lapsille olisi enemmän
ajanvietettä.
- Lapset ja nuoret ovat sukuseuran tulevaisuus, ja heihin kannattaa satsata.
Myös palautekanava sukuseuran kotisivuilla olisi Tanjan mielestä hyvä, jotta
sukuseuran toimintaan voisi vaikuttaa
omilla ideoilla.

”Tottakai joka juhlaan”
Raili Karjalainen (o. s. Tynkkynen) ja
Pekka Karjalainen kuuluivat sukujuhlan
ensikertalaisiin. He asuvat Parikkalan
Särkisalmella.
- Veli sanoi, että on tulossa, ja netistä
katsoin ja kiinnostuin.
Muutamia ennestään tuttuja henkilöitäkin juhlassa tavattiin: Tynkkysen
Paavo ja Riitta, Riitta laulaa Railin tavoin Puruveden Laulussa. Kuoron kautta tutut ovat Karjalaisille myös Pentti ja
Eila Tynkkynen, joiden häissä he olivat
todistajina.
- Tottakai aletaan käymään joka juhlassa. Hyvältä vaikuttaa. Pohjois-Karjalan retkikin (vuoden 2017 sukumatka)
kiinnostaa.

Siskokset Tanja Toiviainen (o. s.
Tynkkynen) Joutsenosta ja Sonja Tynkkynen Joensuusta ovat isänsä puolelta
Vaaran Tynkkysiä.
- Kävin edellisen kerran Tynkkysten
sukujuhlissa Kerimäellä vuonna 1998.
Nyt, kun sukujuhlat järjestettiin Vaarassa, kiinnostukseni niitä kohtaan heräsi
uudestaan. Edellisestä kerrasta yhden

Eija Rynkkynen toi terveisiä kaukoidästä.
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Sukuviiri liehui kotoisissa maisemissa.
Tarjolla oli sukutuotteita.

Tenho Tynkkynenkin hankki juhlasta
sukukirjan kotiinviemiseksi.

Nuorisoa oli ilahduttavasti mukana.

Anja Halinen on sukua tutkinut ja tehnyt valokuvakirjan. Hänen isoisovanhempansa äidin puolelta ovat Pekka
Karjalainen ja Anna Maria Tynkkynen.
Kuvassa myös lapset Hilma ja Juhana.
– Karjalaisen sukukin on ehkä Vaarasta, hän sanoo.
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Sukujuuret ovat yhä enemmän
alkaneet kiinnostaa Niko Tynkkystä.

Saimi Hoyer palasi sydämen kotipaikkaan

Ihmisen on elettävä siellä, missä sydän on, sanoi juhlapuhuja Saimi Hoyer
on asettunut asemaan Punkaharjun Vaaran kylälle, jonka hän kokee kotipaikakseen. Ystävinä on paljon Tynkkysiä.
Seutu alkoi tulla tutuksi lapsena, kun
Saimi Nousiaisen vanhemmat etsivät
seudulta kesäpaikkaa. He olivat lähtöisin
Kerimäeältä, suvun syntysijoilta. Sopiva
paikka löytyi Vaaran Pirttiniemen päästä. Sinne kuljettiin aluksi veneellä.
Vahvimmat muistot lapsuudesta liittyvätkin juuri sinne. Helsingistä ei ole
samalla tavalla asioita muistissa. Täällä
on oppinut elämään kyläläisten neuvoilla. Vaarat, vedet ja Puruvesi ovat kanta-

neet elämässä eteenpäin. Ja tarinat sitkeydestä.
Ei maailmalla ole ollut hienoa. Vaarassa on oikeat ihmiset sanomaan ja neuvomaan. Alä ylpisty tyttö, minulle sanottiin.
Vakavasta sairaudesta Saimi Hoyer
toipui Vaarassa. Neljä kuukautta kannon päässä istuen alkoivat aistit vaikean
operaation jälkeen palata. Sateen tuoksu
pitkästä aikaa herätti tunteet.
Siinä vahvistui ajatus pysyvästä asuinpaikasta sydämen kotipaikassa, tuttujen
kyläläisten ja sukulaisten parissa. Lapsille järjestyi paikka Punkaharjun esikoulusta.

Uusi perhe on nyt paikallisissa ihmisissä. Heille voi soittaa ja saada vastauksia ja tukea.
Vaarassa on kummallinen yhteishenki. Jotakin samanlaista olen kokenut Italiassa asuessani. Siellä suku on tärkeä,
myös asuinpaikka ja naapurit.
Saimi toivoo, että Nousiaisen sukukin teksisi sukukirjan ja kokoontuisi yhteen, kuten Tynkkyset ovat tehneet. Pitäkää huolta yhteisöstänne. Tämän viestin haluan viedä täältä Nousiaisen suvulle.
Entinen huippumalli Saimi Hoyer
toimii nykyisin matkailualan yrittäjänä
Punkaharjulla.

Kososia ja Tynkkysiä

K

ylläpä sain kiinnostavan aiheen pohdittavaksi! Mitä olen eväikseni perinyt ja hankkinut omasta suvustani, mitä
avioitumisen kautta elämääni saanut
Tynkkysten sukupiiristä?
Ovatko suvut jotenkin samanlaisia nehän asuttavat samoja seutuja? Vai löytyisikö sukupiirteissä myös selviä eroja?

P

aljon on avioliitto Erjan, Välituvan
Toivo Tynkkysen nuorimmaisen
kanssa tuonut elämänrikkautta niin arkeen kuin juhlaankin. Musiikista tuli
vaimolleni monipuolinen ammatti, minulla ja lapsillamme se on rakas harrastus.
Tynkkysten sukupiirissä olen kohdannut monella tavoin tuttua ja

läheistä elämisen, kokemisen ja tekemisen tapaa - sellaista luonnonläheistä,
käytännöllistä, sosiaalista, valoisaa. Tuntuu, että toisen suvun arvopohja ja
elämännäkemys on suuressa määrin sama kuin omankin suvun - se on suurta
lahjaa se.

J

a onhan sukujen taustoissa paljon yhteistä. Vuosisatojen ajan on eletty
vuorovaikutuksessa luonnon kanssa,
hankittu elanto vesiltä, pelloilta ja metsistä - rikas perintö myös kaupunilaistuneelle nuorelle polvelle!
Kummassakin suvussa ovat käden taidot olleet monipuolisia, polvesta
polveen. Ja tasokkaita; voi oikeastaan
puhua kulttuurin viljelystä, sitähän ovat

esimerkiksi käytännölliset ja kauniit käsityöt, työkalut ja rakennukset.
Säämingin historia mainitsee Kososet
(ja suvusta versonneet Hannikaiset)
pitäjän taiteellisimmaksi suvuksi. Myös
Tynkkysillä on vahvaa näyttöä paitsi
musiikissa myös muilla kulttuurin saroilla.
Myönteinen ja vakaa arvopohja, kristillinen, tuntuu kannattelevan kumpaakin sukua. On kannettu vastuuta yhteisistä asioista.
Kososet ovat olleet merkittävä lautamiessuku, ja valtiopäivillä on edustajia
ollut 1600-luvulta lähtien nykypäivään.
Lähipiirissä auttaminen ja toisista
huolehtiminen luonnehtii kumpaakin
sukua.
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Toki erojakin sukujen piirteistä löytyy. Tiede tuskin on vahvistanut seuraavia havaintoja, mutta ovathan ne kiinnostavia, hauskojakin. Ja vastaavat
arkikokemuksia - ainakin silloin tällöin.

T

urkinniemen Kososissa, lähinnä
miehissä, on toisinaan hieman ylikehittynyttä omanarvontuntoa; tiedetään ja osataan asioita muita paremmin
(siis uskotaan niin).
Isäni kertoi ylpeänä tarinaa omasta
isästään, huumorimiehestä, joka jekuillaan mm. narutti arvonsa tuntevaa nimismiestä ”tynnyrinpyörittäjäksi”.
Vihtori Kosola, Lapuan liikkeen
johtaja, oli Savosta 1500-luvulla muuttaneiden Kososten jälkeläisiä.
Vanhoillislestadiolaisuutta
hajoitti
1930-luvulta lähtien, saarnaaja Juhana
Kososen käynnistämä liike, kososlaisuus, jonka kannattajat katsoivat
ymmärtävänsä uskonasiat muita paremmin ja arvostelivat toisia liian lempeästä
suhtautumisesta syntiin.

Y

ksi teoria väittää suvun nimen olevan peräisin venäläisestä sotapäällikkö Vasili Kosoista, joka 1400-luvun lopussa riehui ja hävitti Suomea aina Hämettä myöten. Mutta rupesi myöhemmin munkiksi Novgorodiin.
Tarinan mukaan Kosoi oli 1300-luvulla vaikuttaneen, Jagellonien sukuun

kuuluneen Liettuan suuriruhtinaan
Gedyminasin jälkeläisiä. Lieneekö siis
sieltä peräisin Kosos-miesten itsetuntoon vaikuttavia geenejä...

T

ynkkysissä en vastaavaa omanarvontunnon kohottelua ole havainnut.
Arttu-poikamme arveli, että hänessä on
tynkkysiä tietty varovaisuus, periksi antaminen keskustelussa, vaiti jääminen jos
sattuu olemaan eri kannalla - se oikeassa
oleminen kun ei ole tärkeää.
Tynkkysille tuntuu on helppoa sopia
yhteisistä asioista, kuten merkkipäivämuistamisista ja perhejuhlista. Yhteisöllisyys on luontevaa, kuin itsestäänselvää.
Tätä piirrettä olen ihaillut, kadehtinutkin, sillä Kososet mielellään ja
varmoina kyllä ehdottelevat, mutta vastuu toimeenpanosta jää helposti toiselle.
Selittyisivätkö sukujen erot niitten
tausta- ja asutushistoriasta? Molemmat
suvut ovat alun perin karjalaisia.
Kososet siirtyivät Jaakkiman ja Johanneksen seutuvilta 1000-1100-luvuilla vakisijoileen Pihlajaveden ympärille, levittäytyen myöhemmin myös Puruveden
rantakyliin.
Tynkkyset puolestaan asuttivat melko
tiiviisti Puruveden rantoja, sitten myöhemmin myös Säämingin kyliä, kuten
Nojanmaata.

I

lmeisesti Kososet ovat enemmän savolaisia, Tynkkyset puolestaan karjalaisuutta lähempänä. Isälleni oli savolaisuus
tärkeää, suorastaan rehvasteli sillä. ”Savolaiset tiesivät tulla nykysijoilleen, sillä he
osasivat lukea tienviitasta: Savvoon”. Ja
kyllähän Kososet Savoon samastuvat, sukuviirikin on kelta-musta.
Ja tähän sopii lainaus Topeliukssen
Maamme-kirjasta: ”Savolaiset ovat samaa kansakuntaa kuin Karjalaisetkin,
mutta ovat aikaisemmin asettuneet asumaan Saimaan vesien luokse ja täten tulleet erilaisiksi tavoilleen ja luonteelleen.
... Kun Karjalaiset ovat kärsineet paljon
rasitusta suurien hovien herroilta ja ovat
tulleet siitä välistä liian nöyriksi, ovat Savolaiset pääsneet varakkaammiksi, enemmän omavaltaisiksi, saaneet itseluottamusta, joka välistä tekee heidät pöyhkeiksi. ...
Savolainen on ymmärtävämpi ja omaa
etuansa enemmän katsova mies, kuin hyväntahtoinen Karjalainen.” Ja edelleen:
“Karjalainen on avomielinen, ystävällinen, liikkuva ja toimelias.... Hän on hellätuntoinen; pian tulee hän surulliseksi ja
pian taas iloiseksi; hän rakastaa leikkiä ja
kauniita lauluja, joita hänen omat lauluniekkansa tekevät. Siksi on hänen maassaan tavattu kauniimmat laulut, jotka
hän on talleltanut muistossa aina esiisäin ajasta” - Taidan tuosta tunnistaa

Sukujuhlien yhteydessä on usein puhuttu kirkkovenesoudusta. Viime kesänä se toteutui kutsumalla Kososten sukuseuralaisia
yhteissoutuun. Idean taustalla oli useat poikkinainnit sukujen välillä. Elokuun 8. päivänä 2016 Tuunaansalmeen kokoontui
kaksi kirkkoveneellistä Kososia ja Tynkkysiä. Kirkkovenesoutu oli monille uusi tapahtuma ja opetti monia asioita yhteissoudusta.
Tuunaansaaren kiertäminen antoi riittävästi haastetta, sillä tuulelta ja sateeltakaan ei vältytty. Tapahtuman suunnittelusta
vastasivat viulu Heikki ja Eskon puumerkki, nykyinen sukuseuramme puheejohtaja. Eskon kädenjälki näkyi myös soutureitin
suunnittelussa. Tapahtuma onnistui hyvin ja antoi uuden tavan tutustua sukulaisiin.
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myös Tynkkysten piirteitä.

M

utta ehkäpä nuo erot ovat enemmänkin pintaa, tapaa toteuttaa sosiaalisia tilanteita. Seudun mahti- tai perussukuja ovat molemmat olleet vuosisatojen ajan. Rajan läheisyys ja kirot on
toistuvasti koettu - siinä on kumpikin
suku oppinut sopeutumaan, on kehitytty taitaviksi selviytyjiksi.
Maata viljelty, metsiä hoidettu, yh-

teishenkeä vaalittu. Ja tehty keskinäisiä
naimakauppoja - onnistuneita sellaisia,
ainakin oman kokemukseni ja myös lähipiirissä näkemäni mukaan!

N

iin - paljosta voin Kososena olla kiitollinen Tynkkysten suvulle. Ja vakaasti uskon, että sama pätee myös toiseen suuntaan.

Pekka Kosonen
Tynkkysten sukujuhlassa
Punkaharjulla 7.8.2016

Soittaminen rytmittää sopivassa määrin arkeamme

Piano: Tuulia äitinsä Katin kanssa.
Viulu: Ilona
Sello: Liisa

T

ynkkysten sukujuhlassa viime kesänä
esiintyi osa perheemme soittotaitoisista tyttäristä. Liisa, 13, soitti sellolla L.
van Beethovenin Kontretanzin. 13-vuotias Ilona ja 11-vuotias Tuulia esiintyivät
yhdessä soittaen D. Whiten ja E. de Marsanin Lintu-kappaleen elokuvasta Belle ja
Sebastian. Ilonan soitin on viulu ja Tuulian piano.
Sukujuhlassa soittaminen oli hyvä tapa motivoida tyttöjä soittamaan lomallakin. Yleensä soittaminen keskittyy
meillä talviin. Esiintymiset muuallakin
kuin musiikkiopiston tilaisuuksissa ovat
kuitenkin tervetullutta vaihtelua.
Esikoisemme Kaisa, nyt 17-vuotias
lukiolainen, soitteli ensin klarinettia
muutaman vuoden ajan alakouluikäisenä. 10-vuotiaana Kaisan instrumentiksi
vaihtui piano. Hän jaksoi käydä soittotunneilla koko ala- ja yläkoulun ajan,
mutta lukion alettua kouluun panostaminen vei voiton.
Oli aika luopua pitkäaikaisesta harrastuksesta. Nykyisin Kaisa harrastaa ny-

kytanssia ja käy ahkerasti kuntosalilla.
Soittamiseen on kuitenkin jäänyt kipinä, sillä viimeistään joulun tullen Kaisan
tapaa pianon äärestä soittelemassa joululauluja.
Sekä Liisa että Ilona aloittivat soittoharrastuksensa Savonlinnan musiikkiopiston soitinkarusellissa eskari-ikäisinä.
Soitinkarusellissa sai kokeilla erilaisia
soittimia ennen oman soittimen valintaa.
Nelilapsisen perheen hektisessä arjessa kuopus-Tuulian soittoinnostusta jopa
aluksi hiukan jarruteltiin. Yritimme saada Tuulian eskari-ikäisenä odottamaan
vielä vuoden ennen musiikkiopintojen
alkamista, mutta ilmeisesti isosiskojen
esimerkin innoittamana hän halusi välttämättä myös kokeilla soittamista. Nykyisin Tuulia, 11-vuotias musiikkiluokkalainen, harrastaa pianonsoiton lisäksi
tenniksen pelaamista.
Asumme 30 kilometrin päässä Savonlinnan musiikkiopistosta, joten olemme
todella kiitollisia, että olemme saaneet

soittotunnit soviteltua samalle illalle.
Toki orkesteri- ja yhteissoittoharjoitukset sekä esiintymiset lisäävät musiikkiopistolla vietettyä aikaa. Kaisan ja Tuulian liikuntaharrastukset vievät myös
oman aikansa, mutta onneksi meidän
perheen harrastusrumba ei ole jokapäiväistä.
Koululäksyissä on tekemistä, ja soittoläksyt tulevat vasta niiden jälkeen.
Meidän vanhempien mielestä on tärkeää, että lapsille jää myös vapaa-aikaa olla
kotona tai kavereiden kanssa ilman velvoitteita.
Ei ole tarkoitus, että lapsistamme tulisi ammattimuusikoita, mutta toivon,
että he ovat löytäneet musiikista harrastuksen, joka kantaisi heitä vielä aikuisenakin ja toisi heille iloa. Ellei soittajina
tai laulajina, niin ainakin monipuolisina
musiikin kuluttajina.
Kati Tynkkynen
Kaisan, Liisan, Ilonan ja Tuulian äiti
Ossin vaimo
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Mehtolanniemen pelloilla
ainutlaatuisia rahakätköjä

A

nne ja Aarne Tynkkysen tilan pellot
ovat kätkeneet vuosisataisen ainutlaatuisen aarteen. Metallinpaljastajan
kanssa liikuskellut Anne ei ollut yllättynyt aarteen etsinnän tuloksista, sillä
Punkaharjun Vaaran kylä on ollut vuosisatojen ajan Ruotsin ja Venäjän rajaseutua, jossa olot olivat aika ajoin epävakaat
vihollisuuksista johtuen.
Anne Tynkkynen harrastaa vanhojen
esineiden etsintää. Puolentoista vuoden
takaisen löydön hän paikallisti yhdessä
toisen harrastajan kanssa.
Museoviraston rahakammion tutkija
Frida Ehmsten on tutkinut rahat ja
ajoittanut ne vuosille 1633-1642. Rahat
lienee kätketty 1640-luvun alussa.

Yli 6000 lanttia löydetty
Mehtolanniemen tila rajoittuu Mehtolanlahteen, joka on puoliksi Punkaharjun ja Kesälahden alueella. Nykyisin
tämä entinen valtakuntien raja erottaa
Savonlinnan ja Kiteen kaupungit.
Jo vuonna 1957 löytyi samalta alueelta kaksi rahakätköä, toinen naapuritilan
puolelta. Kätköissä oli kaikkiaan vajaa
6000 lanttia 1600-luvun alkupuolelta.
2015 löytyi yksi kätkö, jossa oli vajaa
700 kuparikolikkoa.
Valtakunnan rajan läheisyyden vuoksi on arveltu tilalla olleen aktiivista liiketoimintaa, kenties kievari ja kauppapaikka.
Kaikki pienesineistö on kaivettu yksittäin eri puolelta tuota peltoa. Samoin
hopeakolikot löytyivät erillisinä pieneltä
alueelta. Ne olivat levittäytyneet pelto-

töiden yhteydessä satojen vuosien aikana.

Pääasiassa normaalia
käyttörahaa
Valtaosa viimeisimmistä löytyneistä
rahoista oli normaalia käyttörahaa siihen aikaan. Niiden yhteenlaskettu arvo
oli 167 äyriä eli hieman alle 21 markkaa – vähän päälle viisi kuparitaaleria.
Sen tyyppisiä rahoja ei yleensä kätketty pitkäksi aikaa, vaan tutkija on arvioinut kyseessä olleen tilapäisen kätkön, joka on syystä tai toisesta jäänyt maahan.
Kätkennän aikoihin vajaalla 700 kuparirahalla olisi voinut ostaa yhden hopealusikan tai rautapadan. Rahoilla olisi
saanut kilipukin tai muutaman sikapossun.

Ei tavallisen palkollisen rahaa
Rengin puolen vuoden palkan on sanottu olleen tuolloin vähän päälle taalerin, joten kyseessä ei kuitenkaan olleet
tavallisen palkollisen rahavarat.
- Löytämämme kuparirahakätkö oli
syvällä peltoaurankin ulottautumattomissa, kuvailee Anne. Sen löytyminen
oli oikea onnen kantamoinen. Meille
palautettiin yli 100 kuparikolikkoa, jotka olivat löytyneet jo vuosia aikaisemmin tuosta pellolta.
Kätkössä olleet kolikot ovat Joensuun
Carelcumissa kuten tuohivakan osa, jossa rahat ovat olleet.

sista ei ole löytynyt niin paljon kuningatar Kristiinan aikaisia kolikoita. Ruotsin
hallitsijana Kristiina oli vuosina 1632 –
1686. Ruotsin valtakausi kesti 1270-luvulta Suomen sotaan saakka 1809.
Rahallista arvoa merkittävämpi onkin niiden ajallinen ulottuvuus. Annea
ja Aarnea kiehtoisi tietää, miten tienoolla on siihen aikaan eletty. Kätköstä löytyneet ompelukoukut, kihtisormukset ja
muskettiaseiden kuulat ovat herättäneet
kiinostuksen maamme historiaan.
Museovirasto on lunastanut kätköt.
Rahoja on ollut esillä mm. Olavinlinnassa. Löytäjät ovat saaneet pitää pellosta muutamia kaivettuja kuparikolikoita.
Hopearahat ovat Kansallismuseon tallessa Helsingissä.
Annen ja Aarnen kotitila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1635 lähtien, kenties pitempäänkin. Varmuudella tilalla asuu jo kymmenes sukupolvi.
Anne on lähtöisin läheiseltä Hiukkajoen
kylältä..
Tuomo Tynkkynen
Jutussa on käytetty Puruvesi-lehdessä
4.8.2016 julkaistun artikkelin tietoja.

Kristiinan aikaista valuuttaa
Mistään muualta Suomesta tai Ruot-

Annen aarrelipas sisältää kiinnostavia
rahoja ja muita pienesineitä.

Annen ja Aarnen kotitila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1635
lähtien, kenties pitempäänkin. Varmuudella tilalla asuu jo kymmenes
sukupolvi. Anne on lähtöisin läheiseltä
Hiukkajoen kylältä..
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Metallispaljastimen ansiosta rahakätköjen löytäminen on tullut helpommaksi.

Tynkkyset rauhan puolesta

N

yt eletään helmikuuta 2017, itsenäisen Suomen 100-vuotis juhlavuotta. Täällä Jyväskylässä ei olla vieläkään päästy nauttimaan kunnon talvesta. Lunta on vain nimeksi ja pakkasjaksoja normitalveen verrattuna vähän. Sen
verran kuitenkin latuja löytyy, että minulle on kertynyt hiihtokilometrejä tähän mennessä reilun 400.
Maailman myllertäessä itsenäinen
Suomi tuntuu tärkeämmältä kuin koskaan. Oma vahva maanpuolustustahto
on lapsuuskodin peruja. Suomalaista sisua tarvittiin vuosina 1939-1945 enemmän kuin kukaan meistä osaa kuvitellakaan.
Tammikuussa 1997 taasen lunta oli
reilusti. Menin 1/97 saapumiserässä suorittamaan asepalvelusta ensimmäisten
naisten joukossa, naisten vapaaehtoisen
maanpuolustuksen mahdollistamana.
Alokasleirillä armeijan suksilla, täyspakkaus selässä ja ase kannossa tiesi alokas
Tynkkynenkin hiihtäneensä.
Palveluspaikka vaihtui tiiviin peruskoulutuksen jälkeen Karjalan Prikaatista
Mikkeliin, Savon Prikaatiin. Sotilaspoliisikomppanian vaativa koulutus piti sisällään miehistökurssin ja aliupseerikurssin. Vauhtia riitti molemmissa niin
aamulenkeillä, kuin päivän oppitunneilla, rasteilla, ammunnoissa ja leireillä.
Toukokuun lopussa siirryin takaisin
Vekaranjärvelle tuttuun esikuntakomppaniaan, päällikkö majuri Karjalaisen
alaisuuteen. Heinäkuussa sain kunnian
olla ensimmäinen kersantiksi ylennetty
nainen Karjalan Prikaatin pitkässä historiassa.
Kun 11 kk kestänyt asepalvelukseni
päättyi, en olisi arvannut, että kohtaamme vielä sotilaina majuri Karjalaisen
kanssa. Huhtikuussa 1999, Niinisalossa
pidetyn koulutusjakson jälkeen lähdin
rauhanturvapalvelukseen, Nato johtoiseen SFOR-operaatioon, Bosnia-Herzegovinaan. Palvelin leirimme Camp Jussin huoltojoukkueessa, majuri Karjalaisen toimiessa B-coyn päällikkönä.
Päivätyöni tein operaation sotilaille
tarkoitetussa kenttäkaupassa, minkä lisäksi viikko-ohjelmassa olivat leirin vartiointivuorot ja päivystykset. Vuosituhat
vaihtui Balkanilla ja reilun 10 kuukauden Bosnian komennuksen aikana näki
ja koki monenlaista.
Syyskuussa 2005 osallistuin sotilasläänin järjestämään maakuntakomppanian valintatilaisuuteen. Myöhemmin
allekirjoitin ensimmäisten keskisuomalaisten joukossa sitoumuksen Suomen-

Kersantti Tynkkynen, TJ 3 -juhlat Laakson tuvassa Keuruulla 6.12.1997.
selän maakuntakomppaniaan, joka vaaHiihtoinnostus on sekin lapsuuden
lii sodanajan jalkaväkirykmentti JR50:n peruja, sillä muistan kirkkaasti kuinka
perinteitä.
sukset saivat talvisin kyytiä KivelänvuoVuosien varrella lähtöjä on ollut pal- ren vaihtelevassa maastossa.
jon. Jatkuva sotilaallinen koulutus ja uuJoulukuun kuudes 2017 kajautan jälsien asioiden oppiminen vuosittain jär- leen kerran Maamme laulun suurella
jestetyissä vapaaehtoisissa, sekä käske- kunnioituksella omaa isääni ja kaikkia
tyissä kertausharjoituksissa on pitänyt sotiemme veteraaneja kohtaan. Itsenäimielenkiintoa yllä jo reilun kymmenen nen Suomi on maailman paras maa.
vuotta.
Toivon koko sydämestäni, että rauha
Vuonna 1944 itsenäinen Suomi oli pysyisi maailmassa ja ihmisillä olisi hyvä
ollut sodassa jo pitkään. Rauha ja itse- tahto. Nyt ja aina.
näisyyden pysyminen, päämäärä, mikä
oli kaikilla suomalaisilla kirkkaana mielessä, niin myös isälläni, sotamies Sulo
Tynkkysellä. Hän oli siirtynyt taistelemaan Tornionjoen lähimaastoon muiden JR50 sotilaiden mukana.
Lokakuussa 1944 isä haavoittui Lapin Sodassa, kovassa mottitaistelussa hyökkäyksessä, jonka seurauksena vastassa ollut saksalaisten osasto antautui.
Onneksi sotavammasairaalassa hoito oli
hyvää ja isän elämä sai jatkua.
Sulo syntyi 1922 tammikuussa Harlussa, rajan toisella puolella. Hän lähti
evakoksi muun perheen mukana, asettuen Keuruulle.
Sodan julmuuksista ja kovista kokemuksista huolimatta isä Sulo oli aina
lupsakka ja hyväntuulinen. Hän oli rauhaa rakastava, teki kovasti töitä ja auttoi
aina muita.
Keskisuomalainen äitini, Raili os. Järvinen, ja karjalainen isäni olivat hyvä pari. Olen iloinen, että lapsuudessani
1970-1990 perheemme elämä rintamamiestalossa Keruulla oli turvallista ja
mutkatonta.
Kesät oli lämpimiä ja ne saatiin viettää Tarhian rannalla, omatekoisen tynnyrisaunan löylyistä nauttien.

Katri Tynkkynen
reservin ylivääpeli
Sortavalan maalaiskunnan Tynkkyset
Tämä reipas ja rohkea Tynkkynen on
kotoisin Keuruulta. Eronnut, asuu Jyväskylässä. Katri työskentelee viestinnän
parissa OP Keski-Suomen pääkonttorilla ja harrastaa mm. tarinateatteria. Hän
on ollut 2013-2014 yksin 6 kk maailmanympärimatkalla. Viime kesänä 2016
Katri osallistui Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyyn Jyväskylästä Pariisiin. Lähivuosien tavoitteena on osallistua triathlon kilpailuun Suomessa.
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S

yksyinen päivä oli jo ehtimässä iltaan.
Hämärä alkoi jo hiipiä uunin loukkoon ja aamupäivällä äidin lämmittämä
suuri leivinuuni huokui lämpöään. Sieltä levisi illallisruuan houkutteleva tuoksu.
Tuvassa oli vain vanha mies ja neljä
pientä lasta. Työkykyinen väki viipyi
töissään ulkosalla. Kolme vanhempaa
lasta istui vanhassa heijassa, niin meillä
nimitettiin kätkyttä.
Nuorimmainen jokelteli laipioon naruilla ripustetussa pärevasussa. Vanha-isä
yritti liikuttaa molempia. Vasua narusta
vetäen ja kätkyttä jalallaan keinuttaen.
Vanha-isä oli isäni isoisä. Hän oli jo
työhön liian vanha, mutta erinomainen
lastenvahti, jonka huostaan äiti voi huoletta katraansa uskoa ja lähteä ulkotöille.
Minä oli vanhin ja vanhan isän iso
tyttö.Ikääkin oli jo melkein viisi vuotta.
Toiset olivat sisarukseni olivat vuoden
ikäerolla, nuorin oli juuri täyttänyt vuoden.
Me pidimme vanha-isästä, pikku siskokin, joka itkeskeli paljon ja oli usein
sairaaloinen, viihtyi parhaiten pärevasussaan vanha-isän hiljaa keinuttaessa ja
laulaessa vanhoja kehtolauluja vanhan
miehen kähisevallä äänellä. Niitä me
isommatkaan emme väsyneet kuuntelemaan.
Ennen pitkää kuului heijasta pyyntö:
”Vanha-isälaula Aa aa allin lasta.” Ja niin
se alkoi:
Aa aa allin lasta
pienen linnun poikaa,
pienellä linnulla pitkä nokka,
jolla se poikia hoitaa.
Väliin kuului uusia toiveita, laula tikanpojasta. Ja vanh-isä lauloi.
Tii tii tikanpoika
teki tielle nauriin,
tulipa tuhma talonpoika,
söi sen tikan nauriin.
Tii tii tikka se tanssii
paljain jaloin jäällä
sukat, kengät kainalossa
harmaa hame päällä.
Laulu pullakorista oli seuraava toivomus.
Kis kis kippurahäntä,
herroin kovera koppurahäntä,
viepäs lasta Lappeenrantaan.
Mitä sinne tekemään?
Kissanpoikia pesemään.
Tulepa kissa kiikuttammaan,
pane käpälä laitaan,
hännänhurtti silmän päälle,
niin lapsi se nukkua taitaa,.
Pieni kitinä pärevasusta ilmaisi, ettei
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En unohda

vielä ollut nukkumisaikeita, niinpä parivuotiasi isoveli tokaisin, että laula tuhatvuotinen.
Näin konsertti jatkui:
Tulepa ukko uunin päältä
tervatuohinen käsissä,
sijotaan lapsen silmät kiinni,
kun se aina on äänessä.
Aa aa assikka
pienen lammen luikku.
Lammessa ahvenen mossikka,
vieressä iso muikku.
Vanha-isällä oli ehtymätön varasto
näitä tuutulauluja. Niinpä usein kävi,
että vasussa makaana hiljeni ja heijassa
istuvien päät alkoivat nuokkua.
Vanha-isä ojensi minulle kätensä ja
kehoitti: ”Tule vanha-isän oma tyttö
tänne sänkyyn, niin mnuo pienemmät
mahtuvat paremmin. Ei minua tarvinnut kahdesti kehoittaa. Pyyntö näet
merkitsi sitä, että samalla sain nousta
tutkimaan vanha-isän nurkkakaappia ja
sen aarteita.
Eivät ne kummallisia olleet; pienessä
purkissa jokunen sokerisiru, jonka vanha-isä oli päiväkahvilta säästänyt minua
varten. Vanha-isän piippu, jota hän ei
enää polttanut ja nuuskarasia, kaunis
pieni kapine, jonka vanha-isä oli nuorena poikana tuonut Venäjältä.
Osasipa hän puhuakin venättä. Olin
kuullut, kun hän puhui sitä venäläisten
kartoittajasotilaitten kanssa kerran kevätkesällä.
Tupaan oli tullut hiljaisuus. Vanhaisä kallistui vuoteellaan, veti minut viereensä ja hyräili hiljaa:
Aa aa akana
tallella luukun takana.
Lapsi se nukkuu kotona
vanha-isän selän takana.
Niin mekin nukahdimme hetken,
kunnes äiti tuli lypsyltä ja antoi joka il-

taisen herkkuni, mukillisen lämmintä
maitoa ja pari suolaraetta. Polvillani rahin vieressä vietin ikioman herkkuhetkeni, suolarae suuhun ja lypsylämmintä
maitoa päälle.
Se oli rakkaan vanha-isän viimeinen
syksy. Kun joulun alla pärevasu sai uuden nukkujan, ei vanha-isä jaksanut hänelle enää univirsiä laulaa.
Myöhemmin, kun hanget kimaltelivat jo kevättä, hän nukkui pois. Äiti puki meille ulkovaatteet päälle ja kehoitti
lähtemään tädin mökille sanomaan, että
täti tulisi katsomaan vanhaa isää.
Kun tädin kanssa palasimme, olivat
äiti ja vanha mamma pesseet ja pukeneet
vanha-isän kuolinpaitaan, jonka vanha
mamma oli jo kauan sitten aittanasa orrelle valmistanut. Vanha-isä makasi siinä
laudalla niin hiljaa, ja perhe kokoontui
siihen ympärille. Isoisä alkoi virren.
Vanha-isä vietiin riiheen odottamaan
kirkkoa ja hautajaisia. Kun isä, sedät ja
isoisä lähtivät viemään ruumisautoa, parahdin itkemään ja juoksin äidin syliin
pyytäen: ”Äiti anna kaattuva, vanha-isää
paleltaa.”
Siitä ajasta on jo melkein 70 vuotta.
Vaikka koetan, en muista miltä vanhaisä näytti. Vain valkean tukan ja parran
muistan. Mutta äänen kuulen vieläkin
korvisssani ja vanhojen kehtolaulujen
viihdyttävät säkeet.
Kirjoitan tätä pyhäinpäivänä 1984 ja
ajattelen kaikkia heitä, jotka vanha-isä
jälkeen ovat matkasauvansa laskeneet.
Miten monta niitä onkaan?
Siellä ovat vanha mamma, joka eli 10
vuotta vanha-isän jälkeen. Pois ovat
menneet isoisä, äiti, isä, sedät ja täti. Iltapäivällä vein kynttilän elämäntoverini
kummulle. Hän odottaa minua siellä
matkan päässä.
Kaikki ihmisiä, jotaka eläessään olivat
rakkaita ja läheisiä. Vuodet eivät ole
muistoa himmentäneet.
Bertta Tynkkynen

SUKUTOUKKA
Iisalmessa pääsi Einon kyytiin
Maailma on tunnetusti pieni. Ja suku laaja. Nämä tulivat jälleen toteen
näytetyiksi, kun menin viime syyskuussa sukukirja kainalossa erään kerrostalon kivijalassa sijaitsevaan kerhohuoneeseen.
Paikkakunta oli kotikaupunkini Iisalmi ja tilaisuus Ylä-Savon Sukututkijoiden kuukausittainen kokoontuminen. Minut oli pyydetty mukaan esittelemään Tynkkysten sukukirjaa.
Näin tapahtui, ja sen jälkeen kahviteltiin. Useampikin läsnäolijoista otti
puheeksi, että asuihan täällä Iisalmessa
se kaupunginarkkitehti Aulis Tynkkynen. Ja se Eino Tynkkynenkin. Einosta
en ollut aikaisemmin kuullut. Heti
löytyi siis Iisalmen seudulta sukulaisia.
Iisalmen Paaslahdella asuva Mikko
Rytkönen kertoi, että Einon vaimo
Aura oli hänen 2. serkkunsa. Pariskunta asui Iisalmen Pörsänmäen seudussa
(Jaakko Tepon lauluistakin tuttu!), lähellä Korpijoen koulua.
Eino oli isokokoinen mies ja ammatiltaan linja-autonkuljettaja. Mikko
kertoi, ettei Eino katsonut hyvällä, jos
matkustaja äityi ryypiskelemään.
- Jos ryyppyjä otti, Eino seisotti auton ja pani pihalle. Kerran yksi humalainen piti autossa niin tiukasti kiinni,
että poliisi piti hakea.
- Tämä mies ei tule selvänäkään minun kyytiini, oli Eino jyrähtänyt.
Kuljettaja Tynkkynen tuli puheeksi
myös toisen kerran, kun (toimittajan)
töissä pääsin tammikuussa käymään
eräässä kodissa lähellä Iisalmen rajaa,
täpärästi Kiuruveden puolella. Talon
isäntä Eino Nissinen oli hänkin ajanut

työuransa alussa linja-autoa ja tiesi Rytkönen 1894-1962) Mikon isän
Tynkkysen Einon. Tämä ajoi linjaa serkku.
Runnilta, siitä Iisalmen ja Kiuruveden
Ei ollut siis hukkareissu tämä(kään)
rajan tuntumasta, Iisalmen keskus- siltäkään osin, että sukutietoa karttui.
taan.
Harva reissu sellainen on, jos yhtään
Humalaiset matkustajat nousivat pääsee ihmisten kanssa pintatasoa pajälleen puheeksi. Eino Tynkkynen ei rempaa tuttavuutta tekemään.
oikein sellaista matkustamista hyväksynyt, sanoi Eino Nissinenkin ja tiesi
kertoa, että jollakin kertaa riitti, kun
Eino näytti peukulla oveen päin. Matkustaja ymmärsi jäädä kyydistä.
Eino Tynkkysellä oli taiteellista lahjakkuutta. Hän maalasi tauluja.
Meidän kylällä on ainakin kaksi maalausta, Mikko sanoo.
Eino taisi myös kuvanveiston. Iisalmen hautausmaalla Kustaa Aadolfin
kirkon vieressä on Einon tekemä hautamuistomerkki. Miestä ja naista esittävän veistoksen Eino teki vuonna
1965 rintasyöpään kuolleen vaimonsa
Auran haudalle. Aura oli kuollessaan
vain 43-vuotias.
Eino eli noin vuoteen 2010 asti, lähes 90-vuotiaaksi. Syntynyt hän oli
13. joulukuuta 1921 Punkaharjulla, ja
hänen isänsä nimi oli Pekka.
Auran isä Alfred (savolaisittain Saunamäen isäntä Renne Huttunen
Alappi, 1886-1968) oli myynyt Lintu- (1895-1963) Iisalmen Paaslahdelta
mäen talonsa tyttärelleen Auralle ja vä- heinäpellolla. Eino Tynkkysen maalaus
vylleen Einolle. Hänen mieleensä ei vuodelta 1964.
ollut, kun Eino myi tämän Pörsänmäen talon ja osti Takala-nimisen talon
Runnilta. Auran kuoleman aikaan kotina oli tämä Runnin talo.
Eläkepäivänsä Eino Tynkkynen
vietti Pielavedellä omakotitalossa toisen puolisonsa kanssa. Pielavetinen
Jouni Raatikainen muisteli, että isokokoisen Einon kädenpuristus oli erityisen voimakas.
Juttu jatkui Mikon kanssa. Puhe
pysyi Ylä-Savossa mutta ehti kuitenkin
Iisalmesta naapurikuntaan Pielavedelle. Sattuikin, että Mikko on samoja
Rytkösiä kuin siskoni Tuulian puoliso
Jussi, joka on Pielavedeltä kotoisin… Mikko Rytkönen osasi kertoa monta
Pohjois-Savon Rytköset ovat Pielave- asiaa Eino Tynkkysen elämänvaiheista.
delle 1630-luvulla Joroisten
Maaveden Rytkölästä tulleen
kahden veljeksen, Pekan ja
Paavon, jälkeläisiä. Jussin ukki Tenholan Eero Rytkönen
(1928-2015) on Pekka Rytkösen jälkeläinen, 15. polvea. Mikko puolestaan on
Paavon jälkeläinen, 14. polvea. Eeron puoliso Marjatta
(o. s. Kononen, 1924-2012)
oli Mikon toinen serkku ja Einon tekemä hautamuistomerkki Aura-vaimon
hänen äitinsä Johanna (o.s.haudalla Iisalmessa Kustaa Aadolfin kirkon vieressä.
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Kolme kertaa Tynkkynen

K

auan, kauan sitten, 3.lokakuuta
1793 muuan Henrik Koponen meni naimisiin Elin Tynkkysen kanssa Kesälahden Purujärvellä. Avioliitosta heille
syntyi kymmenen lasta.
Suuresta lapsikatraasta vain kaksi poikaa, Olof ja Peter säilyivät elossa aikuisikään, sillä yhtä usein kuin lapsia syntyi,
heitä myös kuoli. Elettiinhän 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun sotaisia ja
vaikeita aikoja riitamaanalueella.
Peter löysi sitten aikanaan, naimaikään tultuaan, puolisokseen jälleen
Tynkkysen, nimittäin Cecilian. Avioliitosta heille syntyi 3 lasta: Henric, Peter
ja Ulrica. Lapsista Henric oli seitsemän
ja Ulrica vasta kahden vuoden ikäinen,
isänsä Peterin kuollessa kurkkumätään
vain 32 vuoden iässä. Poika Peter oli
kuollut jo aiemmin alle vuoden ikäisenä
hinkuyskään.
Tuohon aikaan elämä lasten kanssa ilman puolisoa oli raskasta. Naimisiin
mentiin yleensä melko nopeasti puolison kuoltua. Niinpä Elinkin avioitui uudelleen, tällä kertaa miehensä nuoremman veljen Olofin kanssa, vuonna 1832.
Avioliittoa entisen miehen veljen kanssa
puolsi todennäköisesti tuolloin tärkeä
seikka maaomaisuuden säilymisestä suvussa, yleensähän tila siirtyi vanhimmalle pojalle. Myös kruununtiloilla, millaisella he asuivat, asumisoikeus siirtyi perintönä.
Cecilia sai toisen puolisonsa Olofin
kanssa vielä kaksi tytärtä: Anna Catharinan, joka kuoli 9 vuoden iässä, sekä
vuonna 1840 syntyneen Marian.
Maria jäi henkiin ja avioitui jo nuorena, 17-vuotiaana tyttönä, itseään seitsemän vuotta vanhemman Michel Kososen kanssa. Liitosta syntyi äitinsä mukaan nimetyn Maria Kristiinan lisäksi
seitsemän häntä nuorempaa lasta, kaikkiaan viisi tyttöä ja kolme poikaa.
Helppoa ei ollut tämänkään perheen
elämä, sillä lapsista kolme kuoli vain
kahden kuukauden iässä ja pojista viimeinenkin, Pekka, vähän yli kolmevuo-

tiaana.
Tytär Maria Kristiina avioitui 24 vuoden iässä Matti Kukkosen kanssa, ja aikanaan Maria synnytti kaksi poikaa: Mikon ja isoisäni Oskarin. Marian sisar Ulrika löysi, taas kerran, puolisokseen
Tynkkysen, Mikon naapuriseurakunnasta Kerimäeltä. Näin liittyivät Tynkkysgeenit Kukkosiin ja esipolvien tie kulki
Karjalasta evakkomatkan myötä Hämeeseen.
Synnyin sisarussarjani neljäntenä ja
hännän huippuna, miltei ”Eerona”. Lienen usein ollut liukas luikku ja tiuskea
rakkikin minua reilusti vanhempien sisarusteni mielestä, olihan ikäeromme
suuri.
Synnyin sopivasti keväällä, jotta kastetilaisuuttani sekä vanhimman sisareni
Ritvan rippijuhlaa voitiin viettää samaan
aikaan juhannuksena. Vanhemmat sisarukseni olivatkin syntyneet miltei peräjälkeen, osaksi suuria ikäluokkia.
Lapsuuteni sain touhuta monipuolisesti maatalon töissä, ja silloin syttyi todennäköisesti rakkauteni luontoa ja eläimiä kohtaan. Varmasti kiinnostukseni
vanhaa kulttuuria ja esineitä kohtaan
juontaa jo lapsuudestani, vanhan maatalon ympäristö ja ilmapiiri ruokki tätä
piirrettä.
Myös sukututkimuksesta kiinnostuin
jo nuorena, isäni serkun esiteltyä heidän
sukunsa puolelta tehtyä tutkimusta.
Myöhemmin myös äitini suvusta tehtiin
tutkimusta ja kiinnostukseni aiheeseen
kasvoi.
Työ vei menneinä vuosina suuren
osan ajastani. Tutkimuksen teko oli rajallista, mutta muutama vuosi sitten ammatinvaihdon myötä aikaa alkoi jäädä
myös sukututkimukselle.
Tein aluksi tutkimusta itsekseni, mutta materiaalimäärän paisuessa totesin,
että olisi ehkä syytä opiskella, saadakseni
aiheesta hieman enemmän irti. Olen
käynyt useita sukututkimuksen eri osaalueita käsitteleviä kursseja ja käyn edelleen, koska tässä aiheessa opittavaa riit-

Kasteeni sain vanhimman sisareni
viettäessä rippijuhlaa.
tää, valmiiksi ei tule. Lisäksi kursseilla
tapaan samanhenkisiä ihmisiä, joiden
kanssa käydyt keskustelut aina avartavat
hieman maailmaa. Oman opiskelun lisäksi toimin itsekin sukututkimuksen
opettajana ja opiskelen myös historiaa
Tampereen avoimessa yliopistossa.
Tutkimusta tehdessä siihen tahtoo
uppoutua tuntikausiksi. Tietomäärä kasvaa ja sukupuu versoo, mutta aamut eivät aina ole ihmisen parasta aikaa. Tutkittavaa riittänee tuleviksikin vuosiksi ja
toivottavasti tästä koituu jotain iloa
myös Tynkkysen sukuseuralle. Kasvakoon sukupuu kuin tänä vuonna istutettavat itsenäisyyden kuusetkin.

Sukuterveisin
Päivi Valtonen

Sukututkimus kiehtoi jo nuorena. Kuvassa tiedot Petter Tynkkysestä ja Cecilia Kupiaisesta rk 1775-1787.
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JONNE EHDOLLA
KUNNALLISVAALEISSA

Kuulumisia

Tynkkysten puolelta ovat Heikki Tynkkynen ja Maritta Tynkkynen.
Lenni on aktiivinen ja touhukas poika,
harrastaa vauvauintia ja musiikkileikkikoulua.

VAUVAUUTINEN

Jonne Tynkkynen on asettunut kunnallisvaaliehdokkaaksi Savonlinnassa.
Kaksilapsinen perhe asuu Punkaharjun
Tuunaansaaressa. Jonne on Vaaran Välituvan sukuhaaraa.
Hän ansioitui aktivistina pelastaessaan naapurikylän 50 opilaan Kulennoisten kyläkoulun. Eikä mitään vanhaa
koulua, se oli rakennettu vuonna 2003
ja sillä hetkellä Savonlinnan kaupungin
uusin koulurakennus.
Paluu Punkaharjulle lapsuus- ja nuoruusmaisemiin oli harkittu, samalla työmatka lyheni huomattavasti. Pariskunta
halusi kasvattaa lapset juuri Punkaharjulla.
Vuosi sitten virkamiehet esittivät yllättäen koulun lakkauttamista. Yrittäjän
laskutaidoilla selvisi ”säästöjen” merkitys. Lakkauttamisperusteluista oli jätetty kokonaan pois tyhjän koulun kiinteistökulut sekä lasten kuljetuskustannukset kauemmas. Välillisiä kuluja ei
huomioitu lainkaan.
Tynkkysen kokoama ryhmä kyläläisiä perusteli, miksi järkevämpi vaihtoehto on kyläkoulun säilyttäminen. Sen
seurauksena sivistyslautakunta hylkäsi
yksimielisesti esityksen koulun lakkauttamisesta.
Seuraavaksi haluttiin siirtää kuutosluokka toiseen kouluun. Jälleen kuljetuskustannukset jäivät huomiotta. Tämäkin hullutus torpattiin. Kylällä ollaan nyt tyytyväisiä, että asioihin voitiin
vaikuttaa. Piti tehdä työ, joka virkamiehiltä oli jäänyt tekemättä.
Jonne on itsekin yrittäjä. Perheyritys
Esmarin valmistaa komponentteja ja
työllistää parikymmentä ihmistä.

Heikki Tynkkynen on ansiokkaasti
toiminut yhdistyksen avainhenkilönä,
puheenjohtajana ja maakunta- ja valtakuntatason tehtävissä parin vuosikymmenen ajan, perusteli yhdistyksen puheenjohtaja Sari Naukkarinen nimitystä.
Tynkkynen on virallisesti vapautettu
yhdistyksen hallituksen hallintotehtävistä eläkkeelle ensi vuoden alusta hänen omasta pyynnöstään. Yhdistyksen
toiminnoista häntä ei kuitenkaan Naukkarisen mukaan haluta vapauttaa.
Tynkkynen toimi maakuntatasolla
Etelä-Savon yrittäjien puheenjohtajana
sekä Suomen Yrittäjien hallituksessa
vuosina 2009-2014. Hän on edelleen
Suomen Yrittäjien rakentamis- ja teollisuusvaliokunnan jäsen.
Heikki Tynkkynen on myös Välituvan sukuhaaraa.

VAUVAUUTINEN
Välituvan kahdeksasta veljeksestä
Toivon jälkipolvi on kasvanut kolmannessa sukupolvessa, kun Heikki-ukki on
saanut viidennen lapsenlapsen, potran
pojan 28.07.2016. Toivon lastenlastenlapsia on kaikkiaan 12.
Pojan nimi on Lenni Juhani Toninpoika Nykänen. Äiti on Lotta Tynkkynen ja isä Toni Nykänen. Syntymä- ja
asuinkunta on Helsinki. Isovanhemmat

PUTKI-HEIKKI KUNNIAPUHEENJOHTAJAKSI

Punkaharjun yrittäjäyhdistyksen tukipilari Heikki Tynkkynen on kutsuttu
yhdistyksen ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi. Nimitys tapahtui yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa.

Lenni Juhani Toninpoika Nykänen

Fiona Adessa Tuhkanen, Tenho ja
Reetta Tynkkysen 7. lastenlapsi, syntyi
heinäkuun 2. päivänä 2016. Kuvassa
Fiona on isovanhempien ja äitinsä Riinan kanssa Kanarialla lomareissulla viime helmikuussa ja nauttii selvästi olostaan.
- Tällaisia ovat nyky-Tynkkyset, ukki
Tenho Tynkkynen nauraa ja viittaa kuvaan. Hän luonnehtii pikkuneitiä hyvin
iloiseksi ja vastaanottavaiseksi tytöksi,
joka ei vierasta.
Fiona asuu Espoossa Riina-äidin (o.
s. Tynkkynen) ja Teemu-isän (Tuhkanen) kanssa. Tenho ja Reetta asuvat Keravalla. Tenhon isä on Julius Tynkkynen
(s. 1914) ja äiti Tyyne (s. 1920) ja isovanhemmat Emilia (s. 1873 Kerimäen
Turtianniemellä) ja Pekka (s. 8.6.1866
Kerimäen Vaarassa) Tynkkynen.

RISTISOINTU-YHTYEELTÄ
CD-LEVY
Lappeenrantalainen Ristisointu-yhtye on julkaissut ensilevynsä gospelmusiikkia viime vuonna. Miten on? -äänitteellä soittaa Vesa Tynkkynen soolokitaraa, Samuli Kotajärvi akustista- ja sähkökitaraa, Jarkko Piiparinen bassokitaraa ja Jouni Salo kosketinsoitinta. Levyllä rummuissa on Teemu Myyryläinen ja
selloa soittaa Eeva-Leena Ahopelto.
Laulusooloista vastaavat Vesa Tynkkynen ja Samuli Kotajärvi.
Muusikot ovat lappeenrantalaisia
paitsi Jarkko Piiparinen, joka on kotoisin Joensuusta. Äänitteellä on 10 kappaletta, joista suurimman osan on säveltänyt Vesa Tynkkynen.
Yhtye sai alkunsa jumalanpavelusten
säestyksistä muutama vuosi sitten. Ensimmäinen äänite on syntynyt miesten
mukaan työlään, mutta mielenkiintoisen oppimisprosessin tuloksena.

15

Tynkkysen Sukuseura ry,
Massilanmäentie 26,
58810 Kallislahti

Äänite on tuotettu kotioloissa. Sovitukset on tehty yhteisesti. Levytystä on
tehty muutama sata. Sitä kaupataan
esiintymisten yhteydessä hengellisissä tilaisuuksissa.
Yhtye keikkailee kerran kuukaudessa.
Vesa Tynkkynen on toiminut varaosamyyjänä, mutta opiskelee parhaillaan lähihoitajaksi. Musiikin maailmaan
hän on perehtynyt kotoisin opein. Taustalla on toki pianot unteja, joten nuotit ovat tuttuja.

NELIÖ- TAI TÄHTIRIVI
Kuulumiset ovat tällä kertaa kaikki
kahdelta sukuhaaralta. Sukuseuran hallitus on tehnyt ahkerasti töitä haaliakseen kuulumisia muiltakin tahoilta.
Rohkeasti vain vain ottamaan yhteyttä.
Tuomo Tynkkynen
Tiedottaja
Tynkkysen sukuseura

”Mitäs Tynkkysiä sitä ollaan?”

K

otikulmilla Punkaharjulla ja sen lähistöllä liikkuessa saa usein selitellä
”mitäs Tynkkysiä sitä ollaan”. Tuolta
Punkaharjun Vaarasta, Välituvalta, miun
suku on lähtöisin. Mie oon asustanut
Lahdenkylällä Kulennoisissa, minne
Paavo-ukki aikoinaan Otto-papan mukana muutti.
Kuka mie sitten oon? Oon Tynkkysen
Oona. Kohta 21-vuotias Punkaharjun
Kulennoisten kasvatti, joka tällä hetkellä
asustaa ja opiskelee liiketaloutta Jyväskylässä. Joillekin nimi on ehkä tuttu Puruvesi-lehden sivuilta, jossa olen vuosien
varrella ollut vierailevana toimittajana
aina silloin tällöin.
On ollut hauskaa huomata toimittajan roolissa liikkuessani ympäri lähipitäjiä, miten ihmiset tunnistavat minut. Jopa silloin kun mie en heitä tunne. Ja kuten jo aiemmin kerroin, monesti on saanut ”sukuselvitystä” tehdä siitä, ketä
Tynkkysiä ollaan.
Kaikista näistä kohtaamisista mieleenpainuvin on ollut se kerta, kun miut
tunnistettiin Tynkkyseksi pelkistä poskipäistä. Täytyy myöntää, että siinä oli
kyllä ihmettelemistä vähäksi aikaa, sillä
emme olleet koskaan aiemmin tavanneet kyseisen henkilön kanssa.
Kävin mie kerran jo täysi-ikäisyyden
saavutettuani sukujuhlassakin Vaarassa.
Siellä oli Tynkkysiä niin paljon, etten
muista, kuka oli kukin, saati sitten sitä,
miten kukakin oli miulle sukua. Useimmiten ”uusiin” Tynkkysiin törmätessäni
oon monesti kysynyt iskältä, mitä kautta

tää ja tää henkilö on meille sukua.
Haluan selkiyttää itselleni sukua
eteenpäin, vaikka usein käy niin, että samoja henkilöitä pitää käydä useammin
kuin kerran läpi ennen kuin ne painuvat
mieleen.
On ollut ilahduttavaa huomata, että
vaikka meitä Tynkkysiä ei ole tällä hetkellä väestörekisterin mukaan kuin
muutama henkilö vaille 1400 (lisäksi
”entisiä Tynkkysiä” vajaa 540), on meillä
hieno sukuseura, jolla on omat perinteensä aina sukujuhlista tähän lehteen.
Yksi ylpeydenaihe on myös viime
vuonna ilmestynyt Tynkkysten sukukirja. Omalla kohdallani se on eksynyt useammin kuin kerran käteen ja olen jäänyt
tutkimaan, mitä kaikkea on tapahtunut.
Vielä en ole sitä kuitenkaan kannesta
kanteen lukenut.
Törmätessäni eri sukujen ihmisiin
oon huomannut, ettei sukuseura ole itsestäänselvyys. Kaikilla suvuilla ei todellakaan ole tällaista rikkautta, yhteistä sukuseuraa. Olkaamme siis ylpeitä siitä,
että meillä Tynkkysillä sellainen on!
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