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Rakkaat sukulaiset

Lämmin kiitos teille kaikille sukulaisille kuluneesta vuodesta. 
Viime kesä oli niin erikoinen, niin lämmin ja sateeton, että 
sitä emme hevin unohda. Moni ei pystynyt tekemään juuri 
mitään lämpimistä säistä johtuen. Voimat menivät selviytymi-
seen päivästä toiseen. 

Ensinnäkin olen iloinen ja kiitollinen siitä, että hyvällä yhteistyöllä pystyimme järjes-
tämään ikimuistoisen sukujuhlan Noormarkun Ahlströmin maisemissa. Kaikki miele-
käs toiminta tukee sukuseuramme toiminnan jatkuvuutta. Oli ilo nähdä lapsia ja nuoria 
mukana sukujuhlassa niinkin paljon.

Toiseksi olemme saaneet sukuseuran lehden kokoon ja postitettua sukulaisille luetta-
vaksi. Selvityksen alla on ollut kotimaanmatka ja matka Ruotsin puolelle ensi vuonna. 
Nyt kannattaa keskustella lähipiirin kanssa matkaan lähdöstä, jotta saamme riittävän osal-
listujamäärän kokoon.

Hallituksen toiveena on jälleen ja on ollut jo vuosia kerätä suvun talo- ja henkilöhisto-
riaa, joita voitaisiin julkaista sukulehdessä ja mahdollisesti nettisivuilla. Jokainen suvun 
jäsen on ainutlaatuinen, oman kertomuksensa arvoinen. Haluaisinkin haastaa kaikkia 
sukuseuran jäseniä keräämään ainutlaatuisia tarinoita ja tallentamaan niitä. Näitä tari-
noita voitaisiin julkaista tulevissa jäsenjulkaisuissamme. 

Usein vanhaa tietoa katoaa, kun sen omistajat eivät enää pysty sitä kertomaan. Varmasti 
monen mielessä on käynyt ajatus, että en kysellyt tai haastatellut vanhempia ihmisiä 
ajoissa. Tai sitten, että enpäs nyt muistakaan jotain asiaa, kun ei aikanaan tullut kirjoitet-
tua sitä paperille. Suomessa luku- ja kirjoitustaito on lähellä sataa prosenttia, useimmat 
käyttävät lukutaitoa päivittäin, mutta kirjoitustaito jää monesti ostoslistan kirjoittamiseen 
kauppaan mennessä. Jokainen pystyy kyllä kirjoittamaan, kun vain antaa itselleen siihen 
mahdollisuuden. Tarinat, kertomukset, runot ym. voi lähettää s-postilla olavi.ketonen@
ahakon.fi tai riikka-maria.saarinen@hotmail.com. 

Kiitän kaikkia sukuseuran jäseniä ja hallitusta kuluneesta vuodesta! Toivotan Teille 
kaikille Sukuseuran jäsenille oikein hyvää ja rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2019.

      Olavi Ketonen
      puheenjohtaja
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Sukujuhlaa vietettiin tällä kertaa Ahlströmin kauniissa ruukki-
miljöössä Noormarkussa kauniin loppukesän sään vallitessa. 
Juhliin oli saapunut lähes 50 sukulaista.

Sukujuhla 25.8.2018 

    Noormarkun klubilla
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Puheenjohtaja Olavi Ketonen toi-
votti alkajaisiksi sukulaiset lämpimästi 
tervetulleiksi.

Riitta Riikkilä luki vuoden 2016 sukukoko-
uksen jälkeen poisnukkuneiden sukulaisten 
nimet ja heidän muistolleen sytytettiin kynt-
tilä ja vietettiin hiljainen hetki. 



6 – Fransin ja Karlin Sanomat 2018

Juhla aloitettiin maukkaalla lou-
naalla. Kaikki piti olla omalta 
maalta peräisin, mutta lohi hieman 
mietitytti, onko Noormarkun joessa 
lohia. Hirvi oli kaadettu omalta 
maalta ja itse teurastettu. Ruoka oli 
siis todella lähiruokaa. Alkupalojen 
ja pääruoan lisäksi siihen kuu-
lui vielä jälkiruoka. Ruokailun 
aikana Vesa Formunen esitti 
haitarimusiikkia.

Kokouksen alkajaisiksi laulettiin 
Satakunnan laulu Riitta Riikkilän 
säestyksellä. 

Varsinaisen kokouksen sihteerinä toimi Marjatta Ruusunen ja 
Aarne Saari nuiji tottuneesti sääntömäääräiset kokousasiat.

Iloisista tapaamisista nauttivat Mitti ja Kurt Graeffe (vas.) sekä (oik.) Anneli Lindholm, Lahtisen 
sisarukset Ritva Virtanen, Helena El Tobgy ja Pirkko Ojanne. 
Alhaalla vasemmalla Tommy Auvinen ja Riitta Tuohiniemi. sekä oikealla Wilma Wallin, Reijo 
Wallin ja Pentti Matara.
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Varsinaisen sukukokouksen puheenjohtajaksi valittiin tuttuun tapaan Aarne Saari, joka 
hoiti puheenjohtajan tehtävän varmalla tavalla. Sihteeriksi kutsuttiin Marjatta Ruusunen.

Kokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi edelleen Olavi Ketosen. Hallitukseen 
valittiin puheenjohtajan lisäksi varsinaisiksi jäseniksi Tiina Saarinen, Riikka-Maria 
Saarinen, Olli-Pekka Tuohiniemi, Eeva Leena Lehtisalo ja Lasse Pitkäranta sekä varajäse-
niksi Maisa Nissinen, Marjatta Ruusunen ja Helena El Tobgy. Kokouksen aikana myytiin 
arpoja. 

Kokouksen yhteyteen oli järjestetty mahdollisuus tutustua opastetulla käynnillä Alvar 
Aallon suunnittelemaan Villa Maireaan, joka olikin suosittu kohde. Toisena kohteena oli 
Ahlström Voyager -näyttely, mikä esitteli Ahlströmin historiaa.

Totuttuun tapaan tilaisuudessa myytiin myös arpoja ja palkintoja oli runsaasti. 
Päävoittona oli Noormarkun klubin herkkukori ja sen voitti Tuulikki Putaala.

Vesa Formusen haitarinsoitto viihdytti 
ruokailun ajan.

Mirja Ranta, Päivi Saari, Helena Häyhtiö ja Anja 
Ketonen tarkistamassa arpavoittojaan.

Kalevi Ketonen ja Irmeli Valjento vaihtoi-
vat kuulumisiaan. 

Arpamyyjinä toimivat suvun nuoret: Viola Aalto ja 
Mimosa Ruusunen. Ostoaikeissa Kristiina Havukainen 
ja Erkka Ruusunen.
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Kävellessämme 
Voyager näyttelyyn 
opas kertoi vuonna 
1910 valmistuneesta 
Ahlströmin pääkontto-
rista, mikä oli aikanaan 
hyvin moderni raken-
nus. Siellä oli Suomen 
ensimmäinen laatoi-
tettu uima-allas ja hissi. 
Makkarakoskella oli 
myös voimalaitos, mikä 
mahdollisti sähkövalon 
jo vuonna 1890.

Lopuksi kokoonnut-
tiin sisäänkäynnin edustalle yhteiskuvaan. Sukujuhlan päätteeksi nautittiin kakkukahvit. 

Teksti: Lasse Pitkäranta (taulu 218)
Valokuvat: Antti Partanen

Sukujuhla
Ollaan ulkoterassilla

koko suvun porukalla.
Suvun kanssa keskustellen
viettäen aikaa oleskellen.

Jotkut kisaavat, 
toiset nauravat,
lapset kirmaavat, 
aikuiset seuraavat.

Suku on paras olemassa
Sanani ovat kiitoksessa.
On mukavaa olla suvussa
maailman parhaimmassa.
   (Ritva-Anneli)

Tyttöenergiaa pihaleikeissä,vasemmalta Mimosa Ruusunen, Viola ja Elsa Aalto.
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Hej Erkki Renvall,

Jag heter Pertti Meijer. Jag är son till Väinö och Senja, född Ketonen. 
Jag skriver till dej på svenska eftersom jag inte kan tillräckligt mycket finska för att kunnaskriva 
på mitt gamla modersmål. Hoppas du kan läsa detta eller att du kan få hjälp av någon som 
översätter åt dej. 
 
Orsaken till mitt brev är närmast den lilla skriften ”Franssin Sanomat” som jag fick en tid före 
julen 2002. Tyvärr kan jag inte läsa innehållet, men jag ser att min mamma Senja med syskon 
och far är med på en bild, vilket väckte mitt intresse. 
 
Jag vill lite kort beskriva mej och min familj här i Sverige. 
 
Jag reste till Sverige i september 1944 som s.k. krigsbarn; tanken var att jag skulle stanna 
här ett år och sedan åka tillbaka till mamma Senja och pappa Väinö i Finland. Jag kom till 
samma familj utanför Tidaholm som vår bror Kalevi (Jukka) två år tidigare. Omständigheterna 
gjorde emellertid att vistelsen här förlängdes. Mamma Senja var svårt sjuk och avled år 1948. 
Detta gjorde att jag och min bror Kalevi adopterades av våra ”sverigeföräldrar” Einar och Tyra 
Meijer. Vår äldsta syster Maire kom också till Sverige 1949 och började arbeta hos en granne 
till oss. 
 
Jag gifte mej med Margareta (Brissman) som jag blev bekant med nästan med det samma 
jag kom till Sverge. Hennes föräldrar och mina föräldrar Tyra och Einar var goda vänner. 
Margareta och jag fick tre barn: två flickor Anneli och Monica samt en son Ulf. Vi bor i villa i 
Mariestad och har bott här i över 40 år. Jag har arbetat som ingenjör på Electrolux. Är numera 
pensionerad. 
 
Jag bifogar ett nytaget foto av oss allihop i ”min familj”. På fotot som togs hemma hos oss på 
julafton 2002 står från vänster Anders (Pettersson), Annelis man. De bor i Karlstad. Anders 
har sitt arbete på Landstinget (som administerar bl a sjukvården) i Värmland. Intill Anders 
står Frida, Monicas äldsta dotter 17 år. Sedan är det Anneli, född 1958. Anneli är civileko-
nom och arbetar hos skattemyndigheten i Värmland som revisor. Bakom Anneli står Ulf, född 
1965. Civilingenjör, bor och arbetar i Stockholm. Han är ensamstående. I tomteluva står jag 
själv. Intill mej står Annelis äldsta son Jonatan 17 år. Snett framför står Maja, Monicas mellan-
flicka 15 år. Snett bakom henne står Margareta min fru som är ett år yngre än jag. Till höger 
om henne står Monica född 1959 och bor och arbetar som förskollärare i Mariestad. Sedan 
har vi Markus, Annelis mellanpojk 15 år. Längst till höger står Monicas man Olle (Ekeroth), 
civilingenjör. Han ansvarar för IT-verksamheten hos Electrolux Kyl- och frysfabriker i Europa 
och är ute och reser för det mesta. Försöker vara hemma på helgerna. På golvet sitter Rasmus, 
Annelis minste och Sofi Monicas minste. De är elva år. 
 
Hälsningar från Pertti och Margareta 
Maire och Kalevi med familjer hälsar även. 
Min e-postaddress är pertti.meijer@telia.com   

Pertti Meijerin (1934-2018, taulu 299) kirje serkul-
leen Erkki Renvallille (1934-2012, taulu 305-304). 
Kirje on 2000-luvun alkupuolelta, jolloin Erkki toimi 
sukuseuran puheenjohtajana. Kirjeeseen liittyvä 
valokuva on julkaistu Sukukirjan 2006 sivulla 162.

Muistojen   

 kätköistä...
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Sukutietoa

Senjan (Ksenjan) ja Arvon elämästä 
Laurin tilalla Kullaan Ahmauksessa vuoteen 1950

Senja ja Arvo syntyivät samalla vuosikymmenellä 1800-
luvun lopulla. Senja syntyi 1899 Kullaalla ja Arvo 1893 
Laviassa. Senja Matilda oli tyttönimeltään Lahtinen ja 
hänellä oli viisi sisarusta Vilho, Hilja, Kaarlo, Kalle ja 
Väinö. Arvo Oskari oli sukuaan Tuohiniemi, mutta tilan 
mukaan myöskin Lauri-nimi on joissain asiakirjoissa ja  
eri tilanteissa ollut käytössä.

Molemmat ovat suorittaneet 1900-luvun alussa 
ainakin kansakoulun ja Senja myöskin muistitiedon 
mukaan emäntäkoulun Leineperissä.  Arvon tiet johti-
vat osallistumiseen vapaussotaan. Ennen sitä hän osti 
vanhemmiltaan Iiisakilta ja Matildalta Laurin- tilan 
1915.

Heidän yhteinen taipaleensa alkoi virallisesti aviolii-
tosta marraskuussa 1921. Ja vajaan vuoden päästä 1922 
syntyi poika Toivo Iisakki ja pari vuotta myöhemmin 
1924 tytär Saara Matilda. Avioliitosta alkaen  heidän 
elämänsä oli maatilan normaaliin elämiseen kuulu-
vaa maa- ja metsätyötä sekä karjanhoitoa. Arvon kerro-
taan tehneen myös  muun muassa maalaustöitä mm. 
Saarijärven koululle.

Käänteentekevä oli vuosi 1937. Sinä vuonna elonkor-
juun aikaan Arvo sai ärsyyntyneiden ampiaisten pistoja 
paljon. Seurauksena oli, että hän kuoli ennen Laviasta 
saapuneen lääkärin tuloa.

Yläkuvassa Toivo ja Paula (Kerttu)
Tuohiniemi Leineperissä 1946. 
(taulu 168)

Alla Arvo Tuohiniemi kuvattuna 
vapaussodan aikaan.
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Senja jäi leskeksi 38 vuotiaana ja jatkoi tilan pitoa lasten sekä palkollistensa rengin ja 
navettapiika (Jemina) kanssa vuoteen 1950 asti.

Tuona edellä mainittuna vuotena Senja myi lapsilleen Toivolle ja Saaralle tilansa, joka 
samalla ositettiin ja tehtiin Senjan loppuelämän turvaavan elinkautisen eläkkeen edut ja 
velvoitteet  (syytinki) lapsiltaan.

 Poimintana voidaan mainita Toivo ja Kerttu Tuohiniemelle sovittu/toimitettu velvolli-
suus eläkeläiselle eli Senjalle toimitettava hoitaja sekä tarpeellinen lääkärinhoito Senjan 
tultua kykenemättömäksi hoitamaan itseään. Kaikki eläkesuoritukset oli toimitettava elä-
keläisen määräämään paikkaan asuipa eläkeläinen sitten talossa tai muualla.

Huomattava lisämaininta on, että jos Senjan lapsilleen myyneet tilat kaupataan vie-
raisiin käsiin on kaikki syytiinkiin kuuluvat eläkesuoritukset annettava kaksinkertaisina.
Näin Senja jäi 51 vuotiaana eläkkeelle. Mutta jatkoi toki osallistumista lastenhoitoon, 
marjastamiseen ja muuhunkin Toivon ja Saaran perheiden elämässä. Myöskin vierailut 
Levanpellossa kuuluivat asiaan.

 
  Olli-Pekka Tuohiniemi (taulu 168)
  avustajinaan Markku, Kauko ja Heikki Tuohiniemi.
  Lähdetietoina :Sukukirjat, kauppa-ja lainakirjat, muistitiedot,   

    Google-haku.

Ilmakuva Laurin tilasta Kullaalla.


