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Rakkaat Sukulaiset! 
 

 

Kahdenkymmenenkolmen vuoden aktiivinen toimintani Timm - 

Ketonen Sukuyhdistyksessä on vihdoin ja viimein päättymässä. 

Tänä aikana olen ehtinyt hoitaa puheenjohtajan tehtäviä kahdeksan 

vuotta ja vaihtelevasti olen toiminut myös lisäksi varapuheen-

johtajana tai sihteerinä. 

Näköalapaikalta olen näin saanut tutustua isäni äidin puoleiseen 

värikkääseen ja tapahtumarikkaaseen sukuun. Sukumme on 

verrattain pieni, mutta se on levinnyt laajalle; Ruotsiin, Norjaan, 

Saksaan, Ranskaan ja vieläpä Australiaan asti. 

 

Olen tavannut vuosien varrella paljon mielenkiintoisia ja hauskoja 

ihmisiä, joista iloitsen ja toivon, että yhteydenpito jatkuu edelleen. 

On ollut ilo myös seurata monipuolisesti lahjakkaiden nuorten 

menestystä. Jotkut ovat väitelleet tohtoriksi ja urheilullista 

menestystäkin löytyy mm. Heidi Pelttarin olympia-mitaliin asti, 

pienemmistä puhumattakaan. 

 

Sukuseuramme jäsenet ovat monena kesänä tehneet virkistysmatkoja 

suvun juurille mm. Köpingin kirkkoon, Mauritzbergin linnaan, 

Riikaan, Engelsbergin ruukille ja kahtena viime kesänä Rymättylään. 

 

Suvun ensimmäinen, Kalevi Ketosen laatima pöytästandaari 

luovutettiin nyttemmin edesmenneelle sukuseuramme perustajalle 

Esko Ketoselle ja viime kesänä saimme oman sukuvaakunan ja 

isännänviirin arkkitehti Erkka Ruususen suunnittelemina.  

 

Vuonna 2006 ilmestyi neljäs sukukirjamme täydennettynä Frans 

Ketosen veljen Karl Timmen jälkeläisillä. 

Kirjassa on jo edesmenneitä henkilöitä, joihin olisi ollut hauska 

tutustua. Erityisesti itseäni kiehtoi ruukinpatruuna Gabriel Kasper 

Timm (1799-1870) Ruotsista. Hän harrasti päätyönsä ohella 

luonnontieteitä ja keräsi mittavan kokoelman kasveja, mineraaleja ja 

perhosia. Lisäksi hän omisti huomattavan suuren kirjaston. Hän 

myös metsästi, kalasti ja talvisin luisteli järven jäällä vielä 70-

vuotiaana. Pitkän kirkkomatkankin hän, perimätiedon mukaan, kulki 

jalkaisin. 
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Santeri Kyrövaara huolehtii edelleen ansiokkaasti sukumme 

kotisivuista www.timm-ketonen.fi , joihin toivoisin monen 

sukulaisen perehtyvän. 

Olisi toivottavaa, että suvun nuoret innostuisivat tästä 

mielenkiintoisesta harrastuksesta ja tulisivat mukaan toimintaan, joka 

on lisäksi hauskaa ja antoisaa. 

 

Kiitänkin koko sydämestäni kaikkia mukana olleita sukulaisia ja 

erityisesti hallituksen jäseniä ja toivotan kaikille Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta! 

 

 

Riitta Riikkilä 

 

 

 

 
Puheenjohtajan vaihdos: Vasemmalla uusi puheenjohtaja Helena El Tobgy 

(taulu 213) vieressään entinen puheenjohtaja Riitta Riikkilä (taulu 265). 
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Kesäretki Rymättylään ja Turkuun 12.06.2010 
  Marjatta Ruusunen (taulu 341) 

 
Lauantaiaamulla kukonlaulun aikaan starttasi bussi Porin linja-

autoasemalta. Tosin me raumalaiset saimme nukkua hieman kauemmin, 

kun meidät otettiin kyytiin (Raumalta) Kortelan ABC:tä seuraavalta 

pysäkiltä. Sää oli kesäinen eli pientä tihkusadetta ja melko viileää. 

Sateesta ja tuulesta eivät timm-ketoslaiset olleet millänsäkään, vaan 

iloinen nauru vastaanotti meitä autoon noustessamme. Kiitimme 

itseämme, että taas kerran ymmärsimme lähteä mukaan.  

 

Rymättylän kirkko  

 

Rymättylän kirkolla meitä oli vastassa opas. Koska ei enää satanut, 

tutustuimme kirkkoon ensin ulkopuolelta. Kirkko on kauniilla paikalla 

lahden pohjukassa, meri näkyy kirkon mäeltä katsoen. Meri on 

keskiajalla ollut paljon lähempänä kuin nyt, ja lahden pohjukassa on 

ollut ikivanha kauppapaikka. Kirkkoa on alettu rakentaa 1300-luvun 

alkupuolella, kivikirkko rakennettiin 1300-luvun lopulla tai 1400-luvun 

alussa, tiiliholvit ehkä vasta 1490-luvulla. Kirkon maalaukset on tehty 

1520-luvulla ja ne ovat keskiajan viimeiset Suomessa. Kirkon 

kiviseiniä kiertää Biblia pauperum eli Köyhien Raamattu, kuvasarja 

Jeesuksen kärsimyshistoriasta. Alttariseinän yläosassa on kuvattu 

Kristus viimeisellä tuomiolla, valtaistuimenaan sateenkaari ja oikeassa 

kädessä armon lilja ja vasemmassa tuomion miekka. Armon puolella on 

kuvattuna taivaan koti ja tuomion puolella kadotuksen kita. Nämä 

maalaukset ovat hyvin vaikuttavia vielä nykyäänkin, puhumattakaan 

siitä, miten ne toimivat keskiajalla, jolloin ei ollut elokuvia, valokuvia, 

mainoksia, kuvakirjoja eikä nykyajan valtavaa kuvallista viestintää. 

Rymättylän kirkko, Pyhän Jaakobin kirkko, on ollut alueellinen 

pyhiinvaelluskohde. Pyhä Jaakob on perimätiedon mukaan haudattu  

Espanjassa Santiago de Compostelaan, joka on tärkeä 

pyhiinvaelluskohde Rooman ja Jerusalemin rinnalla. Kirkko on 

merkittävä kulttuurihistoriallinen rakennus Suomessa.  

 

Vaakunat 

 

Kirkossa oli myös sukuvaakunoita. Vaakunoista yhden Päivi Saari tiesi  

olevan de la Myle-suvun vaakunan. Esi-isämme Johan Parmen Timm 
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vihittiin Rymättylän kirkossa de la Mylen sukuun kuuluvan Christina 

Elisabeth Charlottan kanssa vuonna 1774. Edes oppaamme ei tiennyt 

vaakunasta niin paljon kuin Päivi. Päivi on kirjoittanut de la Myle 

suvun vaiheista Fransin ja Karlin sanomiin 2009. Kirjoitus on 

luettavissa myös sukuseuran sivuilta timm-ketonen.fi/sukulehti / 

Fransin ja Karlin sanomat. De la Mylen suku tuli Rymättylään aikanaan 

Kuurinmaalta ja kovasti ruvettiin miettimään, olisiko se seuraava 

kesäretken kohde.  

 

   
   Sisäkuva  Rymättylän kirkosta  (Kuva Lasse Pitkäranta) 

  

            

           Irmeli Valjento, Päivi Saari ja de la Mylen sekä Brunnengräberin  

          vaakunat (Kuva Aarne Saari)         
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Cafe-Restaurant Daphne 

 

Rymättylästä suuntasimme kaunista reittiä Turkuun, Forum 

Marinumiin, jossa söimme lounaan Cafe-Restaurant Daphnessa. Ruoka 

oli erinomaista, lisäksi meitä ilahdutti aistikas ympäristö.  Ravintolassa 

sisällä on myös purjevene Daphne, joka on kuulunut Göran Schildtille. 

Hän on purjehtinut aluksella Suomesta Ranskan halki Välimerelle ja 

viettänyt vuosikausia osan ajastaan Kreikan saaristossa. Retkistään hän 

on kirjoittanut useita kirjoja, mm. Purjehdukseni Daphnella, joka on 

kooste kaikista hänen purjehdusmatkoistaan.  

Ihmettelimme, miten niin pienellä veneellä on voitu asua ja 

työskennellä ja miten sillä on purjehdittu isoakin merta. Veneeseen 

pääsi myös nousemaan ja kokeilemaan purjehdusta siellä ravintolan 

sisätiloissa.  

 

 

 

 
          Daphnen  ruorissa Markku Häyhtiö (Kuva Lasse Pitkäranta)   
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Turun linna 

 

Päiväkin kirkastui, kun saavuimme Turun linnan pihalle. Turun linnan 

opas johdatti meidät linnan keskiaikaiseen osaan. Saimme lisäannoksen 

keskiaikaa, vain purjehdus Daphnella oli 1900-lukua.  

Linnassa on hienot pienoismallit, jotka kuvaavat linnaa eri aikakausina. 

Niistä näkee, miten linna on vaiheittain rakennettu ja ne 

havainnollistivat myös maan kohoamisen vuosisatojen aikana. Linna on 

alkuaan ollut saarella. Saimme tietää, että Ruotsin kruunu rakennutti 

linnan 1280-luvulla puolustuslinnoitukseksi. Siellä oli aluksi sotilaiden 

linnaleiri, eikä siellä ollut minkäänlaista lämmitystäkään, vain pihalla 

paloivat nuotiot ja leiritulet.  

Kuningas Kustaa Vaasa aloitti 1530-luvulla linnassa laajat korjaustyöt. 

Hän nimitti poikansa Juhanan Suomen herttuaksi. Historian tunneilta 

muistamme, että Suomi kuului silloin Ruotsille. Juhana Herttua ja 

hänen puolisonsa Katariina Jagellonica muuttivat linnaan ja siihen 

rakennettiin uusi kerros herttualliseksi asuintilaksi. Suuret avarat salit 

lämmitettiin avotakoilla ja kaakeliuuneilla. Huoneisiin laitettiin 

seinäpanelointeja, kudottuja tapetteja, kattoihin kynttiläkruunuja ja 

lattioilla oli mattoja. Linnassa alkoi renessanssin aikakausi.  

Linnan kohentaminen jatkuin 1600-luvulla, kun Suomen 

kenraalikuvernööriksi nimitettiin Pietari Brahe. Kenraalikuvernööri 

asui puolisonsa Katariinan kanssa linnassa. Linnaa kohennettiin ja siitä 

tuli seuraelämän keskus. Brahe perusti maamme ensimmäisen 

yliopiston, Turun Akatemian 1640. Hän perusti useita kaupunkeja, 

kunnosti maantieverkostoa, järjesti postilaitoksen ja edisti 

elinkeinoelämää. Brahen aika oli Suomessa niin hyvää aikaa, että siitä 

tuli hyvistä ajoista puhuttaessa sanonta ”kreivin aika”. 

Eipä olisi hullumpaa saada nykyaikanakin Suomeen joku ”kreivi”, joka 

kunnostaisi maantieverkostoa, järjestäisi postilaitoksen (nykyisen 

Itellan) ja edistäisi elinkeinoelämää.  

 

Saimme tutustua myös vankityrmiin. Vanhin on kuiluvankila, jonne 

ainoa tie on lattiassa oleva aukko kahdeksan metriä alempana olevaan 

tyrmään. Opas kertoi karmeita kertomuksia vankilan oloista.  
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Turun linna 1200-luvulla  (Kuva Lasse Pitkäranta) 

 

 

Ruissalo 

 

Retkemme lopuksi suuntasimme luonnonkauniiseen Ruissaloon, jossa 

meille oli varattu kahvit hyvin maalauksellisessa ja romanttisessa 

Ruissalon Kahvilassa luonnon keskellä. Kyllä riitti naurua, kun näimme 

rinkilämunkit, jotka olivat kottikärrynrenkaan kokoisia! Olivatko 

kuulleet jostain että timm-ketoslaiset ovat kovia syömään? 

Munkkirinkilästä riitti evääksi kotiväelle ihan vanhanaikaiseen tapaan. 

Ennen oli tapana, että juhlista vietiin eväspussi kotiin lapsille ja 

lapsenvahdeille.  

 

Matka oli ihastuttava ja antoisa kulttuuriretki hyvässä seurassa. Kyllä 

kelpasi olla mukana. 

 

 

 

 

     Sukuhallitus suunnittelee ensi kesäksi matkaa  

     Pietariin. Jos matka toteutetaan, tarkemmat  

     tiedot siitä lähetetään jäsenille kevään kuluessa. 

      Huom! Katso mukana tullut esite.  
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SUKUJUHLA KAUTTUAN KLUBILLA  07.08.2010 

Helena El Tobgy (taulu 213) 

 

 

Vietimme jo kolmatta kertaa sukujuhlaamme Kauttuan Klubilla.  

Sää suosi meitä miltei koko päivän, iltapäivällä satoi vähän aikaa, mikä 

sekoitti jonkin verran ohjelmaamme. Päivä oli helteinen mutta 

lämminhenkinen ja muutenkin haasteellinen, sillä suunnittelemaamme 

ohjelmaan tuli yllättäviä muutoksia aivan viime metreillä.  

 

Suureksi yllätykseksemme itse Parmen Timmen tytär Agatha Eleanora  

(1780 - 1837) ja hänen miehensä Anders Falck  (1772 – 1851) ottivat 

ulko-ovella vieraat vastaan. Agatha Eleanorana ja Anders Falckina 

esiintyivät Anja ja Kalevi Ketonen komeina ja ajan henkeen 

pukeutuneina. 

Agatha Eleanora hoiti yksin 17 vuoden ajan Kauttuan tehtaita ja 

kartanoita, miehensä toimiessa valtion viroissa ensin Turussa ja sitten 

Helsingissä. 

 

Eteisaulaan oli järjestetty arpojen myyntipiste sekä kirjojen, kynien ja 

mukien myyntipöytä. Lisäksi sukulaisilla oli mahdollisuus tutustua 

Mirja Rannan ylläpitämiin leikekirjoihin, joihin sukulaisten saavutuksia 

on vuosien varrella kerätty lehdistä. 

Sukuseuran hallituksen varapuheenjohtaja Helena El Tobgy lausui 

juhlaväen tervetulleeksi ja kutsui väen ruokailemaan. Keittiömestari 

Lotta Kauramaa esitteli ruokalistan ja ruokailun kulun. Saimme nauttia 

maittavan loppukesän antimista valmistetun lounaan, jossa 

erikoisruokavaliotkin oli huomioitu. 

 

Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Riitta Riikkilä tervehti sukulaisia 

ja hänen johdollaan vietimme hiljaisen hetken suvun poisnukkuneiden 

henkilöiden muistolle, minkä jälkeen Riitta  soitti pianolla Edith 

Sohlströmin Elegian. 

 

Riitta Riikkilä avasi varsinaisen sukukokouksen. Puheenjohtajaksi 

valittiin yksimielisesti Aarne Saari ja sihteeriksi kutsuttiin Marjatta 

Ruusunen. Aarne Saari johti kokouksen ripeäsi; tilit, 

toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset hyväksyttiin. Hallitukseen 

erovuoroisten jäsenten, Riitta Riikkilän ja Raija Pahkalan tilalle valittiin  
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Markku Häyhtiö ja Hanna Palola. Sukuseuran hallituksen uudeksi 

puheenjohtajaksi valittiin Helena El Tobgy. 

Kokouksen jälkeen pitämämme pienen tauon aikana ehdimme 

seurustella sukulaistemme kanssa. 

 

Varsinaisen juhlan aloitimme laulamalla Satakunnan laulun Riitta 

Riikkilän säestämänä. Riitta toimi myös juontajana juhlassa. Arkkitehti 

Erkka Ruusunen esitteli suunnittelemansa suvun vaakunan ja piti 

esitelmän heraldiikasta eli kuvaili vaakunan merkitystä sekä kertoi 

säännöistä, joita suunnittelussa tulee noudattaa. 

 

Kalevi Ketonen ja Lasse Pitkäranta luovuttivat seuran toiminnassa 

aktiivisesti toimineille suvun viirit eli pöytästandaarit. Viirin saivat 

Maija Alanen, Aarne Saari, Raija Pahkala ja Helena El Tobgy. 

Sukuseuran hallitus muisti pienellä lahjalla Riitta Riikkilää lähestyvän 

syntymäpäivän johdosta. Sukuseuran jäsen ja pitkäaikainen hallituksen 

puheenjohtaja Erkki Renvall ojensi sukuseuran puolesta Riitalle ruusut. 

 

Tavan mukaan sukulaiset valokuvattiin sukuhaaroittain Kalevi Ketosen 

johdolla. Suunniteltu ulkokuvaus jouduttiin sateen vuoksi siirtämään 

sisätiloihin. 

 

Historianopettaja, ruukin opas Minna Lääperi näytti meille dvd:ltä 

esitykset Valkea neito ja kuvauksen tehtaan historiasta. 

Nautimme täytekakkukahvit ja sitten ohjelmassa olikin vapaata 

seurustelua. Kahvin lomassa arvoimme vielä kolme ns. päävoittoa. 

Halukkailla oli myös mahdollisuus tutustua vielä Ruukinpuistoon ja 

Alvar Aallon suunnittelemaan design-jokisaunaan. 

Sadekin loppui ja pääsimme ajamaan kotiin kauniissa kesäsäässä. 

 

 

 

PS: Seuraavien sukujuhlassa otettujen kuvien valokuvaajat ovat    

      tilanpuutteen vuoksi suluissa nimikirjaimilla.. 

= Kalevi Ketonen 

 = Irmeli Valjento 
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Erkka Ruususen esitystä kuunneltiin mielenkiinnolla. () 

 

 

Frans Ketosen nuorimman pojan  Frans Arvon (taulu 393) tyttäret: Anneli 

Lindholm ja Mirja Ranta sekä Hilja Mataran (taulu378) lapsenlapsi  

Marja-Leena Matara. Takana  Jaakko Ranta ja  Aatos Nieminen.  () 
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Kustaa Maurits Timmen (taulu 29) tyttärentyttäret puolisoineen.  

Vasemmalta: Taisto ja  Sinikka Mäki sekä Tuulikki ja Pentti Putaala (


  

Karl Timmen pojan Juho Anton Heliön  (taulu 60) pojanpoika puolisoineen:  

Kaija ja Eero Heliö. Helvi ja Heikki Heliö olivat ehtineet lähteä  ( 
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Frans Ketosen tyttären Ida Marian (taulu 121) lapsenlapsia puolisoineen: 

Reijo ja Paula Suutari, Maija Alanen sekä Päivi ja Aarne Saari (
 

 
Frans Ketosen Matilda-tyttären (taulu 166) lapsenlapsia puolisoineen: 

Istumassa vasemmalta: Liisa Láven, Ritva Virtanen ja Helena El Tobgy. 

Seisomassa vasemmalta: Juhani Láven, Tuula ja Antti Ohristo  ( .) 
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Frans Ketosen Emma-tyttären (taulu 215) jälkeläisiä puolisoineen.  

Istumassa vasemmalta: Tarja Salmi, Helena Häyhtiö, Hanna Palola ja  

Sointu Häyhtiö Takana: Markku Häyhtiö, Matti Häyhtiö, Lasse Pitkäranta, 

Irmeli Valjento, Kari Palola ja Riitta Riikkilä. 

 
Viirin saajat: Raija Pahkala, Helena El Tobgy, Maija Alanen ja Aarne Saari 
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Frans Ketosen pojan Kallen (taulu 287) jälkeläisiä. Istumassa: Kristiina 

Ruusunen, Mirjami Westerlund, Merja Ojanen, Vilma ja Eero Tarri. Takana 

vasemmalta: Erkki Renvall, Erkka Ruusunen, Maisa Nissinen, Marjatta 

Ruusunen, Raija ja Heikki Pahkala sekä Anja ja Kalevi Ketonen.sylissään  

Veera Tarri  (.) 

 

 

 

      

      MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI! 
 

      Maksamalla jäsenmaksusi varmistat, että vastaisuudessakin    

      sukuseuran jäsenlehti sekä tiedotteet postitetaan kotiisi. 

     Tarkistathan myös, että sukuseuralla on oikea osoitteesi! 
 

     Vuoden 2011 jäsenmaksu maksetaan 
 

      IBAN (tilinumero)    FI4480001801448276 

      BIC/SWIFT                     DABAFIHH (ulkomailta maksettaessa) 

      saajan nimi                Timm-Ketonen sukuseura ry 

      viite                           3311 

      eräpäivä                   07.02.2011 

      maksu                        15,00 euroa/perhe 
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     SUVUN JÄSENTEN MUUTTUNEET TIEDOT 

 

    Suvun muuttuneet jäsentiedot jäsenrekisteriä ja Sukujutut- 
    ohjelmaa varten pyydetään ilmoittamaan seuraavasti: 

 
    Karl Timmen (Heliöt, Pelttarit ja Marttilat) suvun jäsentiedot  

    vastaanottaa Irja Niemitalo gsm 0400 292118 , e-mail:  

    irja.niemitalo@fimnet.fi  

 

    Maurits Timmen suvun  tiedot vastaanottaa Tuulikki Putaala 

    gsm 0400 616474, puh. (02) 4877845 
 

    Frans Ketosen suvun tietojen vastaanottajat on jaettu 

    seuraavasti: 
 

           Johanna Matilda Lahtisen tiedot vastaanottaa Ritva  

            Virtanen gsm 050 5232156, e-mail: kaiccis@gmail.com  
          
            Kalle Ketosen tiedot vastaanottaa Mirjami Westerlund   

            gsm 050 5880635, e-mail: mirjami.westerlund@sci.fi ja  

            Kalevi Ketonen gsm 040 5349446, e-mail:  

            anteroketonen@gmail.com  
 

            Emma Häyhtiön ja toistaiseksi Salosen, Hannes 

            Ketosen, Mataran sekä Frans Arvo Ketosen  

            sukuhaarojen jäsenten tiedot vastaanottaa Riitta Riikkilä 

            gsm 045 6310186 e-mail: riitta.riikkila@luukku.com  
 

 

 

     Sukuhallitus peräänkuuluttaa henkilöitä, jotka voisivat ottaa  

     tehtäväkseen  Ida Maria Salosen, Hannes Ketosen, Hilja 

     Mataran tai Frans Arvo Ketosen sukuhaaran 

     jäsenrekisterin pitämisen ja tietojen tallentamisen Sukujutut 

     ohjelmaan.  
   
 

     Muuttuneet tiedot voi myös antaa suvun kotisivuilla: 

     www.timm-ketonen.fi  
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TIMM - KETONEN SUKUSEURAN MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA 

 

SYNTYMÄPÄIVIÄ VUONNA 2011 


                                           Tänään on aika onneen herätä 

 elämän rikkaus kimpuksi kerätä! 

50 – VUOTTA           

               TAULUNUMERO                        
                               SUKUKIRJAN 
NIMI                                                                                    2006 MUKAAN 

                                                                                               

Pekka Antero Tuominen      276 

Terhi Päivikki Rantanen      380 

Eija Anneli Hattara o.s. Matara     392 

Kirsti Arja Tellervo Torna     289 

Jarmo Antero Hattara      392 

Urpo Antero Tuominen      316 

Marie Christina Brevenholt     243 

Markku Sakari Tuohiniemi     181 

Virpi Hannele Pelttari o.s. Nieminen      77 

Jürgen Esa Richard Englert     162 

Päivi Hannele Tuominen o.s. Hakanen    276 

Marianne Viola Pelttari o.s. Rahkola      78 

Jukka Kalevi Lindholm      396 

Kaisa Mari Lind-Orjala o.s. Lind     150 

Heli Irmeli Roinisto o.s. Ketonen     318 

Riitta Kristiina Tuohiniemi o.s. Salo    180 
        

60 – VUOTTA 

 

Matti Paavo Einari Ahonen       29 

Paul Starckjohan      133 

Mark Thomas Hedin      255 

Pekka Antero Pelttari        79 

Heli Elisa Mariitta Heliö      112 

Jouko Hannes Ketonen      366 

Reijo Juhani Sinkko      147 

Eeva Kaarina Hyvärinen o.s. Heinonen       29 

Annikka Aila Kristiina Finska o.s. Ijäs    101 

Kaj Simon Faxby      251 

Heikki Toivo Tapani  Tuohiniemi     178 

Maarit Sofia Tuohiniemi o.s. Aakula    173 
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Christer Ingemar Niemi      297 

Pirkko Tellervo Ojanne o.s. Lahtinen    209 

Chris Robert Åkermark      143 

Helena Elvi Orvokki Häyhtiö o.s. Lundgren   229 

 

70 – VUOTTA 

 

Mirja (Mitti) Orvokki Graeffe o.s. Ketonen   312 

Laina Mirjami Pelttari o.s. Päljänoja      78 

Mirja Mielikki Ranta o.s. Ketonen    398 

Timo Ilmari Rantala      223 

Raili Annikki Pirinen o.s. Wallin      275 

Matti Kalevi Ketonen      317 

Eila Kaarin Heliö      116 
 

75– VUOTTA 

 

Pentti Antero Putaala        29 

Sinikka Linnea Mäki o.s. Alajärvi      29 

Mona Birgitta Wennerström o.s. Lindström      24  
  

80 – VUOTTA  

 

Raimo Aulis Pajunen        91 

Bertta Edith Härkälä o.s. Marttila     59c 

Liisa Kaarina Vezzoli o.s. Heliö       69 

Aila Maria Annikki Finska o.s. Kossila    100 

Tuomo Vilho Heinonen        33 

Ilmo Altti Pelttari        84 

Ilkka Heikki Uolevi Lind      149 

Aatos Alarik Nieminen      394 
 

85 – VUOTTA 
 

Veikko Asser Ketonen      346 

Reino Kalevi Konrad Finska     100 

Terttu Mirjam Häyhtiö o.s. Vehmaskangas   226 

Liisa Kyllikki Torna o.s. Hyvärinen    294 

Anna Pauliina Refvem o.s. Lahtinen    246 

Kaija Kyllikki Meriö o.s. Erkkilä       53 
 

90 – VUOTTA 

 

Anna (Annikki) Johanna Torna o.s. Väisänen   289  

Eila Einikki Katila o.s. Erkkilä       53 
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                                            Annikki Torna 89- vuotiaana 

 

  SYNTYNEET     

                               Mistä on pienet tytöt tehty? 

                         Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. 

                                       Niistä on pienet tytöt tehty.   

    

                                     Mistä on pienet pojat tehty? 

                                       Etanoista, sammakoista, koiranhännän tupsukoista.     

                                       Niistä on pienet pojat tehty.  
 

 

Anni Marttilalle ja Jouni Kotilaiselle 15.03.2008 poika, Konsta Lauri 

Julius Kotilainen Saarijärvellä. (Taulu 59e)                                     
 

Johanna ja Pasi Mustalahdelle 30.11.2006 tyttö, Vilhelmiina Vieno 

Amanda  ja 7.08.2009 tyttö, Vilja Hilla Matilda Salossa. (Taulu 93) 
 

Marika ja Mikko Santaselle 11.08.2006 tyttö, Ellinoora Anni Sofia  ja 

8.04.2010 poika,  Akseli Kalle Elias  Sastamalassa. (Taulu 94) 
 

Anna ja Antti Päärnille 23.04.2009 tyttö, Emilia Aida Aurora  Espoossa.  

(Taulu 367) 
 

Jone ja Linn Heldeniukselle 5.01.2010 poika, Matheo  Klipp’issä 

Norjassa. (Taulu 247) 
 

Niko Hakaselle ja Nita Hietalalle 2.02.2010 tyttö, Nella Adessa Hakanen 

Porissa. (Taulu 277) 
 

John Heldeniukselle ja Gro Aanonsenille 28.02.2010 poika, Jonas 

Heldenius Sandnesissa Norjassa. (Taulu 247) 
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Merita Ketoselle ja Jussi Viljaselle 17.04.2010 tyttö, Lilja Maria Amanda 

Viljanen Porissa. (Taulu 350) 
 

Anne ja Reima Mäkirannalle 20.04.2010 tyttö, Elli Maria Matilda 

Kangasalalla. (Taulu 334) 
 

Juha Mäkelälle ja Essi Myllymäelle 12.07.2010 poika, Werneri Eemil 

Ensio Mäkelä Porissa. (Taulu 270) 
 

Tiia Lehdelle ja Tommi Starckille 21.09.2010 poika, Ulvilassa. (Taulu 

356)  
 

Vesa-Pekka ja Anu Mataralle 25.10.2010 poika, Helsingissä. (Taulu 385) 

 

                                                            

                   
         Elli Mäkiranta                                              Poikavauva Matara 

 

 

              

 

 

YLIOPPILAAT 2010     

                 

            Gaudeamus igitur;     

                           juvenes dum sumus; 

                           post jucundam juventutem, 

                           post molestam senectutem, 

                               nos habetit humus, 

                          nos habetit humus.                                           

                                                                                                                                                                                   

                                                                                      Riku Ketonen 
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Riku Joakim Ketonen, Pori                         4.12.2009             (Taulu 332) 

 

Markus Mikael Malmgren, Espoo         5.06.2010 (Taulu 313) 

 

Valtter Julius Starckjohann, Tampere 5.06.3010 (Taulu 133) 
 

Ida-Emma Eveliina Tuominen, Pori 5.06.2010 (Taulu 276) 
 

Sanni Johanna Vinberg, Pori  5.06.2010 (Taulu 279) 
 

Aleksi Johan Olof Wistbacka, Turku 5.06.2010 (Taulu   29) 
 

 

TOHTORIN VÄITÖS 

 
Tapio Olavi Häyhtiö on väitellyt 11.06. 2010 yhteiskuntatieteiden  

tohtoriksi Tampereen yliopistossa.  (Taulu 230)  
 

AVIOLIITTOON VIHITYT                               

  

        Olkoon onni omananne, 

        päivänpaiste seurananne. 

 

 

 

Anne Pahkala ja Reima Mäkiranta 21.03.2009 Kangasalassa. (Taulu  

334) 
 

Jaana Björn o.s. Huhtala ja Erkki Laine  31.12.2009 Porissa. (Taulu 273) 
 

Ilja Ojala ja Päivi Virkkunen  11.06.2010 Helsingissä. (Taulu 224) 

 

Pasi Korsman ja Jenni Ollikainen  17.07.2010 Kemissä. (Taulu 237) 
 

Janne Pelttari ja Laura Alinentalo  21.08.2010 Porissa. (Taulu 86) 
 

Anna Granö ja Antti Päärni  25.09.2010 Espoossa. (Taulu 367) 
 

John Heldenius ja Gro Aanonsen   9.10.2010  Sandnes’issä Norjassa. 

(Taulu 247) 
 

Olavi Ketonen ja Ritva-Anneli Koskinen o.s. Aaltola 10.10.2010 Porissa. 

(Taulu 347) 
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      Ritva-Anneli ja Olavi Ketonen 

                                                                         Anne ja  Reima Mäkiranta                            

 

 

TÄÄLTÄ IKUISUUTEEN 

 

  
 

      Kaikki elon siteet kerran katkeaa, 

      muistojen kauniit kiteet ainiaaksi jää. 

      
Tapio Juhani Niemi 7.11.2009 Karinaisissa. (Taulu 183) 
 

Elma Sofia Häyhtiö o.s. Hemmilä 31.03.2010 Porissa. (Taulu 264) 
 

Elina Tellervo Lind-Sinkko o.s. Lind 27.05.2010 Merimaskussa. (Taulu 

147) 
 

Karin Erika Faxby o.s. Johansson 7.07.2010 Hasselassa, Ruotsissa. 

(Taulu 257) 
 

Heli Annika Kevätsalo  14.09.2010 Porissa. (Taulu 353) 
 

Terttu Tuulikki Ketola o.s. Ketonen 20.09.2010 Kiukaisissa. (Taulu 340) 
 

Tarja Maarit Kristiina Renvall ent. Muurinen o.s. Renvall 17.10.2010 

Helsingissä. (Taulu 306) 

 

 

Huittisissa, lokakuun  14. päivänä 2010 

Riitta Riikkilä (Taulu 265) 
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ASSER HELIÖN LAPSUUS-  JA NUORUUSMUISTOJA 
KAUVATSAN LIEVIKOSKELTA 
Asser Heliö  23.6.1915 – 13.1.2006 (taulu 111) 

Lehteen toimittanut  Kirsti Manninen (taulu 105) 

 

 

Kertomukseni punaisena johtolankana on tietty me-keskeisyys, koska 

olimme aina yhdessä (kaksoset Asser ja Päiviö) ja harrastimme erittäin 

paljon samoja asioita. 

 

Tämä tapahtui eräänä maaliskuun aamuna 1918. Nukuin 

kaksoisveljeni kanssa samassa sängyssä isän ja äidin huoneessa. 

Heräsimme siihen, kun huone oli täynnä punakaartilaisia, joista kaksi 

oli repimässä puhelinta seinästä irti. Kaikilla oli pitkät harmaat 

päällystakit yllä ja kiväärit olalla. Aloin tietenkin parkua ja huutaa 

äitiä. Äiti tulikin meitä tyynnyttämään ja vei meidät keittiön puolelle. 

Olimme tällöin 2 vuotta ja 9 kuukautta vanhoja. Tästä tapauksesta ei 

muistiini ole jäänyt muuta. Tämän jälkeen elämä hiljalleen 

normalisoitui ja  jatkoimme kasvuamme kuten ennenkin, koska mitään 

uusia järkytyksiä ei ole jäänyt muistini kätköihin. 

 

Iän ja koon varttuessa tulivat mukaan tavanomaiset sisätiloissakin  

piiloleikit ja pelit. Toinen meni piiloon, kun toinen oli hakijana. 

Myöhemmin tuli mukaan myllymatti, tammipeli ja kolme omaa 

merkkiä ruudukossa jonoon (jätkänshakki). Yhtenä jouluna veljemme 

Aarne toi lahjaksi Korona-pelin, joka oli sen joulun ”hitti”, jos 

mennään nykyiseen kielenkäyttöön. Jostakin tuli mukaan uusi 

melkoisen vaikea temppu, jota myöskin jouluisin harrastettiin. 

Temppu oli seuraava kokonaisuus: pitkä kapea ruokapöydän penkki 

nostettiin keskelle lattiaa, keskelle penkkiä asetettiin tulitikku sen 

toiselle reunalle puoli tikkua reunan yli. Tämän jälkeen alkoi kilpailu 

tikun ottamisesta suuhun penkin alakautta pitämällä kaksin käsin 

kiinni penkin toisesta reunasta koskettamatta lattiaan. Penkin 

kaatuminen estettiin molemmissa päissä olevan henkilön toimesta. 

Kaksosina olimme hyvin tasaväkisiä tässä tempussa. 

 

Talvi kului ja  varttuimme iässä ja viisaudessa, kuten on tapana sanoa. 

Lumien sulattua ja ilmojen lämmittyä kaikki toiminta rupesi aina 

enemmän tapahtumaan ulkosalla. Mukaan tuli Karttu ja vinkki ainakin 

silloin, kun tuli muita samanikäisiä mukaan juoksemaan. Pilppu ja 



 25

pallopelit tulivat ajan myötä ohjelmaan mukaan. Niitä pelattiin 

kuitenkin eniten Pulvon alueella, kun siellä oli suurempi alue vapaata 

tilaa tähän tarkoitukseen. Kopion ja Heliön pihat olivat liian ahtaita 

tähän tarkoitukseen. Pallo hallitsi tässä vaiheessa ulkoliikuntaa, mutta 

mukaan alkoi hiljalleen tulla urheilullista kehitystä. Mainitsen 

muutaman mieleeni tulevan lajin, kuten juoksu, korkeushyppy, 

pituushyppy. Sitä en muista, missä vaiheesssa opimme uimaan, mutta 

varsin varhain tietenkin, koska vesi virtasi tontin molemmin puolin. 

Lauantaisin aina kesällä saunan löylystä juostiin myllyjuopaan 

polskuttelemaan, vaikkei silloin vielä uida osattukaan. Onkiminen ja 

uisteleminen  olivat varsin haluttu lisä kesäisissä touhuissa. 

 

Keväiset tukinuitot toivat mukavan lisän erilaisten tapahtumien 

muodossa. Kauvatsanjoen mahtavin tapahtuma sattui keväällä 1924 

kesäkuun alkupuolella. Olimme Päiviön kanssa Pulvon koskella 

tökkimässä tukkeja, kun tukkien tulo loppui ilman tietoista syytä. 

Hyvin pian äkkäsimme, että näkemisen arvoista on tapahtunut 

Lievikosken sillan yläpuolella. Lähdimme kuin pikajuna juoksemaan 

siltaa kohti. Kun pääsimme sillalle, niin näky oli järkyttävä sillan 

yläpuolella. Tukkiruuhka oli mahtava, vesi oli noussut toista metriä ja 

ylti osaksi pihaankin asti. Yksi tukki oli talon seinässä kiinni keittiön 

ikkunan vieressä. Onneksi ei ollut tullut suoraan ikkunasta sisään. 

Tämä oli siihen aikaan jymyuutinen ja pääsi myös lehdistön palstoille. 

Ruuhkan purkamisessa Paavo Kröpi laski tukkien mukana kosken 

alas, mutta selvisi rytäkästä ilman vaurioita onnellisesti  maan 

kamaralle. Tässä vaiheessa olimme lähellä yhdeksättä 

vuosipäiväämme. 

 

Tätä ennen olimme tietenkin oppineet lukemaan ja kirjoittamaan, 

koska olimme käyneet useita kiertokouluja. Viimeisessä 

kiertokoulussa satuimme ihastumaan samaan tyttöseen. Tämä asia 

selvisi vasta myöhemmässä vaiheessa. Hiihtäminen alkoi heti, kun 

pystyttiin suksi hallitsemaan. Vauhti lisääntyi sitä mukaa, kun saatiin 

omia sopivan kokoisia välineitä, joita Otto Tasku meillekin joskus 

valmisti. Teimme itsekin suksia ja keppejä, mutta ei ne kovin 

hääppöisiä varmaankaan olleet. Täyttivät kuitenkin tehtävänsä, kun 

parempiakaan ei ollut saatavilla. 
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Sen kuuluisan tukkiruuhkan jälkeen alkoi varsinainen 

koulukäyntimme. Koulumatka Kärvästenmäen (nyk. Lähteenmäen) 

kouluun oli noin kolme kilometriä, mikä patikoitiin omilla 

kulkuvälineillä aamuin illoin. Ei kovin usein tapahtunut, että hevosen 

kyytiin pääsi, mutta aina joskus onni potkaisi. Koulun käsityötunnit oli 

ohjelmoitu siten, että kolmas ja neljäs luokka jäivät käsitöihin 

maanantaisin, jolloin 1. ja 2. luokat pääsivät kotiin jo kello kaksitoista. 

Torstaina taas asia tapahtui päinvastoin. Talvisin vapaavuorollamme 

juoksimme kiireen vilkkaa kotiin, että päästiin metsästä tapahtuvaan 

halkojen hakumatkalle mukaan, koska halkomatka kesti koko 

iltapäivän matkan pituuden tähden. Syksyisin jouduimme koulun 

jälkeen paimentamaan lehmiä odelmapelloilla. Se ei aina ollut kovin 

mieluista, mutta tulihan sitäkin hommaa tehtyä varsin monina 

syksyinä. Kahta ensimmäistä luokkaa opetti Turro niminen opettaja ja 

kahta viimeistä Vuosio niminen miesopettaja. Koulun voimistelu- ja 

välitunneilla pelattiin pallopelejä aina, kun siihen oli tilaisuus. 

Joukkueita valittaessa kaksosia ei kovin helposti hyväksytty samaan 

joukkueeseen, koska olimme liian taitavia näissä hommissa. 

 

Päiviö oli varmaan opinhaluisempi kuin minä. Tästä seurasi se, että 

hänen todistuksensa keskiarvo taisi melkein aina olla yhden 

kymmenyksen parempi. Minä kävin Huittisten eli Lounais-Suomen 

kansanopiston 32-33 ja Päiviö vuotta myöhemmin. Hän ahkeroi 

sielläkin enemmän kuin minä. Urheilusuorituksissa ei paljon eroja 

ollut puoleen taikka toiseen. Uimakandidaatteja molemmat olimme. 

Tanssitaidon hankimme lähes samaan aikaan, jos oikein muistan. 

Tytöistä emme koskaan kilpailleet, sillä kumpikin hoiteli omat 

reviirinsä. 

 

Uimataitomme asetettiin kovalle koetukselle Ypäjän Ratsukoulun 

mestaruuskilpailuissa 1938. Selvitimme asian kunnialla kotiin, sillä 

minä, Asser, voitin ja Päiviö oli toinen. Toinen Ratsukoulun aikainen 

urheiluun viittaava tapahtuma oli Ypäjän Suojeluskunnan ja koulun 

välinen ampumakilpailu. Ratsukoulun asevelvollisista olin ainoa, joka 

pääsin osallistumaan tähän kilpailuun. Ammuntani onnistui yli 

odotusten, sillä tulin kolmanneksi ja samalla voitin koulun 

kantahenkilökunnan osallistujat. Se oli varmaan pieni katastrofi heille. 
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Päiviöstä tuli eläinlääkintäalikersantti ja hän sai natsat aikaisemmin 

kuin minulle annettiin. Olimme jo 23-vuotta vanhoja, kun 

asevelvollisuus päättyi 1938. 

 

   Asser Heliö 

 

 

Kirjoittaja Asser Heliö syntyi kaksosena 23.6.1915 Kauvatsan 

Lievikoskella ja kuoli 13.1.2006 Loimaalla. Hän toimi 20 vuotta 

Rauman kaupungin metsäteknikkona. Asser-setäni kirjoitti tämän 

muistelun v. 2001 serkkuni Eilan pyynnöstä ja olen vain siirtänyt sen 

sähköiseen muotoon. Suluissa olevat  huomautukset ovat minun 

tekemiäni  selvennyksiä ja nykyisin käytettyjä nimiä.  

 

   Kirsti Manninen 

 

    

 

 
  Juhon Anton Heliön (taulu 60) lapsia n.vuonna 1920. Kaksospojat Päiviö ja 

  Asser laidoilla, Jaakko keskellä koira sylissään,  tytöt  vasemmalta Hilja ja 

  Aila. 
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SUKUMME URHEILIJALAHJAKKUUS ESITTÄYTYY 
Alla olevan kirjoituksen on lähettänyt Heidin isä Jukka Pelttari (taulu 78) 

 

Nimeni on Heidi Marianne Pelttari s. 02.08.1985 Tampereella. 

 

Aloitin urheilemisen jo 5 vuotiaana jalkapallon parissa. 

10  vuotiaana aloitin jääkiekon pelaamisen Ylöjärven puolella, josta 

siirryin v.2002 Tampereen Ilvekseen pelaamaan naisten jääkiekon 

SM-sarjaa. 

 

Kaudella 2005-2006 voitimme Naisten SM-sarjan ja voitin parhaan 

puolustajan palkinnon sekä pääsin ensimmäisiin olympialaisiin  

Torinoon edustamaan Suomea. 
 

Olympialaisten jälkeen sain soiton USA:sta, josta kyseltiin halukkuuttani 

tulla sinne pelaamaan jääkiekkoa ja samalla opiskella Yliopistossa. 

Vastasin myöntävästi ja niin sain 4 vuoden pelaaja- stipendin University of 

Minnesota Duluth, jossa siis opiskelen 4 vuotta Community Health 

(vapaasti käännettynä terveysopin ohjaaja tutkinto). 

 

Kaudella 2007-2008 voitimme Amerikan mestaruuden  ja pääsin kesällä 

2008 Valkoiseen taloon kättelemään George Bushia. 

  

 

Saavutukset jääkiekkossa 
 

 

2005-2006 Naisten SM-sarjan Suomen mestaruus 

 

2006 Naisten SM-sarjan paras puolustaja 

 

2006 Olympialaiset Torinossa  (4.sija) 

 

2008 Amerikan mestaruus (valittiin tähdistökenttään ja vierailu 

         Valkoiseen taloon) 

 

2008 MM-pronssia Harbin Kiina (paras puolustajapalkinto) 

 

2009 MM-pronssia Hämeenlinna, Suomi (paras puolustajapalkinto) 

 

2010 Olympia pronssia Vancouverissa  
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     Heidi Pelttari ja Vancouverin Olympialaisten pronssimitali. 

 

 

 

 

       SUKUSEURAN UUSIA MYYNTITUOTTEITA: 

 

       Pieni, koboltinsininen, taskuun hyvin mahtuva  

       avaimenperätaskulamppu  Timm-Ketonen sukuseura ry-    
      tekstillä ja kolmella led-valolla varustettuna. Hinta 3,50 euroa/kpl 

      Tilaukset Irmeli Valjento gsm 0400 624596. 

             

      Sukuseuran oma Isännänviiri. Isännänviirejä hankitaan 

      tilausten mukaan. Viirin koko määräytyy  lipputangon 

      pituudesta. (Esim. Lipputanko =  6 m, viiri = 3 m jne.) 

      Tilaukset ja tarkemmat isännänviirin hintatiedot ym.   

      Marjatta Ruusunen gsm 040 5233 996 tai (02) 823 5064   

 

      Suvun oma vaakunapostimerkki (1-luokan merkki), 1,50 euroa/kpl 

      Tilaukset Marjatta Ruusunen gsm 040 5233 996 
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Lähtisinkö jumppaan 

Marjatta Ruusunen (taulu 341) 

 

 

Kesäloman jälkeen tulee tarve aloittaa reipas ja haasteellinen syksy. 

Posti on tuonut Kansalaisopistosta ja Naisvoimistelijoilta esitteet ja 

siinä meneekin ehtoo tuumaillessa mitä kaikkea alkaisi.  

 

Päätän aloittaa kuntoilun. Naisvoimistelijoitten ohjelmasta löytyy 

monenlaisia lajeja. Naisvoimistelua ei ohjelmassa ole. Sen sijaan on 

body pumppia, circuit trainingia, salsaa (onks se joku kastike vai?), 

body compactia ja zumbaa.  

 

Tässä vaiheessa alan muistella vanhoja hyviä aikoja. 60-luvulla oli 

naisvoimistelua ja korkeintaan lentopalloa naisille. Sitten oli 

ompeluseura. Hyväksytty harrastus oli myös ruuanlaitto ja 

lukeminen – viime mainittua tosin maaseudulla katsottiin 

laiskotteluksi. Kukaan ei myöskään kävellyt huvikseen (eikä kai 

kävele nykyäänkään). Sen sijaan käveltiin töihin, kouluun, 

kauppaan, rautatieasemalle ja linja-autopysäkille – usein juostiin 

kun oltiin myöhässä. Uimassa sai käydä kesäisin, polkupyörällä, kun 

ensin oli harventanut ja kitkenyt, kantanut puut ja vedet ja käynyt 

noukkimassa mustikoita.  

 

Joskus 70-luvulla alkoivat jotkut puhua jostain squashista. 

Uimahalleja rakennettiin ja hienot ihmiset alkoivat lasketella. 

Vesihiihtoakin harrastettiin, yritin sitäkin, mutta jalat eivät totelleet 

ja niin olin taas kaulaani myöten vedessä. Surfilaudalle en edes 

yrittänyt.  

 

1980-luvulla naispuoliset tuttavat ja ystävät alkoivat käydä 

aerobicissa. Vähän ihmettelin mikä se semmonen on, mutta lähdin 

föliin. Se oli vähän naisvoimistelun tapaista, mutta hypittiin ja 

veivattiin musiikin tahtiin. Ja pian menin jo kuntosalillekin, missä 

erilaisilla laitteilla yritin muokata lihaksia. Hiukan laihoin tuloksin, 

lihakseni olivat tainneet unohtua jo tekovaiheessa kokonaan.  
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Nyt on uutuutena Bodyvive. Pehmeää Vive-palloa apuna käyttäen 

harjoitetaan aerobista kuntoa, voimaa ja liikkuvuutta, lupaa esite. 

Entäs sopisiko Bodycompact, jossa hyödynnetään liikkeitä esim. 

karatesta, kung fusta (mitä se sitten lieneekään), kickboxingista (se 

on kai potkunyrkkeilyä) ja tai chistä (eikös toi ole sitä kiinalaista 

voimistelua) – päättelen ettei polkunyrkkeily sovi minulle. 

 

Bodypump-tunnilla lihaksesi ja luustosi vahvistuu, 

ehkäisee osteoporoosia, ja yleinen hyvinvointisi 

paranee. Tunnilla käytetään apuna steppilautaa, 

levytankoa ja –painoja.  

Bodypump on haastavaa, mutta yksinkertaista ja huomaat tulokset 

nopeasti – esite lupaa. 

 

Alan jo huomata tuloksia: olen melkein hengästynyt ja hyvinvointini 

on äkkiä parantunut niin paljon, että jätän loput jumpat, kuten 

Balletonen, Circuitin, Fitness Pilatesin, RPV-bodyn, spinningin ja 

hydrobicin väliin tältä illalta ja käyn sohvalle lepäämään.  

 

 

Selityksiä: 

 

Balletone: harjoitellaan avojaloin, klassista balettia, pilatesta ja 

joogaa sovellettuna. 

Circuit: vuorotellen aerobisia ja lihaskuntoliikkeitä. 

Fitness Pilates: keskivartalon syviä lihaksia vahvistavia liikkeitä. 

RPV-body: reisi-, vatsa- ja pakaralihasjumppaa. 

Spinning: pyörälenkki kuntopyörällä sisällä, musiikin tahdissa ohjaajan 

johdolla. 

Hydrobic: aerobicia vedessä.  
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SUKULAISTEN VANHOJA VALOKUVIA 
 

 
  Martti Häyhtiö (taulu 239), Helli (taulu 243) ja Anna Lahtinen (taulu246) sekä 

  tyttöjen äiti Hilja o.s. Häyhtiö (taulu 242). Kuva n. vuodelta 1940. 

 

 
   Helli (taulu 243), Simo (taulu 250) ja Eino (taulu 257) Lahtinen.  

   Poikien välissä heidän tätinsä Bertta Peltomäki o.s. Lahtinen. 

   Kuvat ovat Anna Refvemin ( taulu 246) albumista.                
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  Ilmakuva Helga Hagströmin o.s. Quick (taulu 262)  kotitilasta Hasselassa 

 

                        
                             Kustaa MauritsTimmen myöh. Heinonen 

                             (taulu 29) tyttäret Hertta  ja Helvi n. 15 v. 

                             Kuvan lähetti Helvin tytär Sinikka Mäki.   



                    SUKUSEURAN OMIA MYYNTITUOTTEITA 
                    (Uudet myyntituotteet sivulla 29)

                       

               

                                                                                     
                                                                                          

 TIEDUSTELUT JA TILAUKSET 

           Viirit: Marjatta Ruusunen gsm 040 523 3996 
          Sukukirja: Helena El Tobgy gsm 0400 649719  
          Kynät ja avaimenperät: Irmeli Valjento gsm 0400 624596    
                                                     34                

Myynnissä kauniita koboltinsinisiä  
(ei kuvan väri)  kuulakärkikyniä.
Timm-Ketonen sukuseura ry –
tekstillä.
Kynän hinta 3 euroa. 

Viimeisintä sukukirjaa on 
vielä muutama kappale  
jäljellä. Tämänkin 
sukulehden taulunumerot 
perustuvat juuri tähän 
kyseiseen sukukirjaan.  
Huom. Seuraava sukukirja 
tulee olemaan täydennysosa, 
joka on siis jatko-osa 
nykyiselle kirjalle. 
Kirjan hinta 35 euroa. 

Sukuseuran keltasinisen 
pöytästandaarin voi hankkia suvun 
jäsenelle lahjaksi merkkipäivän 
johdosta tai muuksi erityiseksi 
kunnianosoitukseksi. 
Pöytäviirin hinta  40 euroa 



    Timm-Ketonen sukuhallitus 
     

     Varsinaiset jäsenet: 
 

     puheenjohtaja                                      varapuheenjohtaja 
     El Tobgy Helena                                    Häyhtiö Markku 

     Timpurinpolku 6 D                                Rajatie 35 

     29100 Luvia                                           28400 Ulvila 

     helena.eltobgy@dnainternet.net            (02) 5387209, 040 5397209 

     0400 649719 

 

     Manninen Kirsti                                     Palola Hanna 

     Hirvenpolku 3                                        Kourujärvenkatu 22 

     88600 Sotkamo                                      26660 Rauma 

     kirsti.manninen@fimnet.fi                     autokorsmanoy@kolumbus.fi 

     (08) 6661166, 044 3286024                   0400 941962                         

 

     Pitkäranta Lasse                                     Valjento Irmeli 

     Varikontie 12                                          Rajatie 28 G 

     28600 Pori                                              01230 Vantaa 

     lassetop@windowslive.com                   irmeli.valjento@solinet.fi 

     050 5612035                                           (09) 8776309, 0400 624596 

 

     Varajäsenet:  
                                                                    Ketonen Kalevi 

     Sihteeri                                                  Puolukkatie 3 

     Ruusunen Marjatta                                 28220 Pori 

     Lehtotie 10                                             anteroketonen@gmail.com 

     26840 Kortela                                        (02) 639 4125, 040 5349446 

     marjatta.ruusunen@gmail.com 

     (02) 8235064, 040 5233996                   Matara Leena 

     fax (02) 8224223                                    Ylipykäläntie 3 A 7 

                                                                     99130 Sirkka 

                                                                     matara.leena@gmail.com 

                                                                     0400 778853____________ 

 

     rahastonhoitaja/kirjanpitäjä               leikekirjanpitäjä 

     Virtanen Ritva                                        Ranta Mirja 

     Huringinkatu 5 A 13                              Vuorenpääntie 9 A 

     33800 Tampere                                      32810 Peipohja 

     kaiccis@gmail.com                                044 2528636 

     (03) 3635185, 050 5232156 






 
 

                  
                             Kuvassa  Elwiira Mäkelä  1-vuotiaana 

 

 
           
  


