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Suku tuli Kauttualle 
Sukuamme on tutkittu aina 1600-luvulle asti. Suuri Pohjan sota (1700-1721) toi Timm-
suvun toisen pojan Parmen Timmen Suomeen, kun Kauttuan ruukin patruuna Claes 
Creutz lähti sotimaan ja hänen kerrotaan lainanneen tukholmalaiselta Paul Timmiltä 
4000 taalaria, joiden takuuna oli Kauttuan ruukki ja rustholli. Creutz kaatui v 1704, jolloin 
ruukki siirtyi Timm-suvun omistukseen.  Suku on sittemmin satakuntalaistunut avioliitto-
jen myötä ja levinnyt melkein kaikkialle Satakuntaan ja myös ulkomaille.

Satakuntalaisten erityispiirteitä  
Satakuntalaiset ovat kooltaan suuria, tietävät vaatekauppiaat. Suomen suurimmat kengät, 
käsineet ja paidankaulukset myydään heille. Hissiin mahtuu 5 henkilöä tai 3 nakkilalaista 
isäntää. Satakunta on maan hierarkkisin seutu, talonpoikaisväestön keskuudessa vallitsee 
tarkka arvojärjestys (vielä nykysinkin?). Ison talon emäntä on arvoasteikossa niin huimasti 
tavallisen torpan akan yläpuolella, etteivät edes kuninkaalliset sitä ole. Myös pitkä vihan-
pito on satakuntalaisuutta. Ulospäin näytetään siltä kuin yhden olisi syönyt ja toista pian 
aikoisi. 

Satakunnassa tiedetään ”millai pruukataan”. Pidoissa piian piti tarjoilla aina ensimmäi-
seksi kaikkein arvokkaimmalle vieraalle, joka oli useimmiten rovasti. Seuraavaksi sille isän-
nälle, jolla oli eniten manttaaleita ja karjaa, sitten toiseksi varakkaammalle. Satakunnan 
museon tutkija oli pitoperinnettä tutkiessaan kysellyt, mistä piika sitten tiesi kenelle ensiksi 
tarjoillaan? Haastateltava piika vastasi että se on helppoa, istumapaikan mukaan. Rovasti 
istuu salin arvokkaimmalla paikalla eli toppasohvalla, isoimman talon isäntä siinä vieressä 
ja toiseksi isoimman toisella puolella, ja niin edelleen. 

Ruokakulttuurista 
Satakunnassa on tapana syödä pitkään, hartaasti ja paljon. Kun on otettu noutopöydästä 
alkupaloja, otetaan seuraavaksi lisää ja ehkä vielä lisää. Sitten pääruokia ja vielä lisää. 
Seuraavaksi syödään jälkiruokaa ja lisää jälkiruokaa, kunnes tulee kahvia, täytekakkua, pul-
lia, seitsemän sortin pikkuleipiä ja taas lisää. Kunnon pitojen jälkeen tulee sairastaa pari 
päivä ruokakrapulaa. —Tästä pruukataan nykyään hiukan lipsua. Ehkä.

Kulttuurin muutos tuli kristinuskon ja kartanoiden myötä 
Pääasiallinen verotuksen kohde on ollut maa, pellot, metsästysmaat ja kalavedet. 
Kristinuskon tultua Satakuntaan menivät pellot ja parhaat kalavedet kirkolle ja osittain 
kuninkaalle (kuninkaankartanot). Aatelisto oli kansan riistäjä, kuningas oli kansan puolella. 
Kuninkaalle tehtiin valitus, jos aatelisto kohteli huonosti. Valitusten tekemisen mahdollisti 
se että kansan lukutaito oli hyvä. Lallin Kerttu ei alistunut kirkon kalavesien ja maitten hal-
tuunottoon, siitä lienee aiheutunut piispa Henrikin surma. Papisto ja kartanot toivat muka-
naan uudet kulttuurimallit.   

 Siellä Satakunnan kansa,
   tyynnä kyntää aurallansa
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Satakunnan naiset 
Naisten ammatteina on ollut piika ja emäntä. Piika oli 
emännälle ja talonpidolle tärkeä voimavara, ilman piikaa 
ei kaikkea työmäärää olisi millään pystytty tekemään. Silti 
piian asema oli aina heikko, piika oli halveksittu, talollisten 
mielestä laiska ja kova syömään. Kaupungistumisen myötä 
piian ammatti oli kuitenkin erinomaisen hyvä tie säätykier-
toon. Palveluspaikka oli kovakourainen mutta erinomainen 
koulu oppimattomalle naiselle, joka usein nai käsityöläisen 
ja seuraava sukupolvi kävi jo kouluja. 

Tehdastyö järjestettiin aluksi kuten maatyöt. Työnteko 
alkoi hyvin nuorena, kuten maatöissäkin, jo 12-vuotiaasta 
alkaen. Työpäivät olivat aamusta iltaan, tehtaan isäntä johti työläisiä kuten maatalon 
isäntä. Kova kurinpito oli tehtaan isännän velvollisuus ja oikeus.  – Vihamielisyys ja epä-
luulo tehtaita kohtaan vallitsi maaisäntien keskuudessa. Tehtaat ja työväki olivat paitsi isän-
tien myös kirkon hampaissa. Varsinkin tehtailla työskenteleviä naisia kauhisteltiin, he oli-
vat kevytkenkäisiä, pumpulienkeleistä puhuttiin. Epäluulo oli ankaraa kaikkea uutta koh-
taan, mm. kahvin juontia kauhisteltiin.   

Satakuntalaisen naisen ja miehen liitoista 
Satakuntalainen nainen edusti itseään muun muassa lain edessä, hän oli itäsuomalaista 
naista itsenäisempi. Itäsuomalaista naista edusti mies: isä, eno, puoliso tai veli.  Aiemmin 
suku ja vanhemmat valitsivat puolison, mutta kun näin ei enää ole ollut, naiset ovat valin-
neet miehen. Alkuaan kriteerinä oli lihasvoima, rohkeus ja taistelukunto. Miehen tuli pys-
tyä metsästämään ja naista ja lapsia. Seuraavana kriteerinä tuli raha ja syntyperä. Nykyisin 
tärkein omaisuus on korvien välissä, aivot ja äly. – Uskomattomalta kuulostaa jos katsoo 
tosi-tv-ohjelmia. Satakuntalainen ja suomalainen nainen on kautta aikain osallistunut 
työntekoon. Naisten työelämässä toimiminen ei siten ole uutta. Vastakohtana oli haa-
remi, jossa sulttaania varten saattoi olla joukko joutilaita naisia vain suvun jatkamista var-
ten.  Uuno Cygnaeus huomasi Alaskassa ollessaan miten perheen elämänlaatu oli huonoa 
oppimattomien naisen johdossa kun eurooppalaiset miehet ottivat vaimoikseen alkuasukas-
naisia. Tästä hän teki johtopäätöksen miten koulutus on etenkin naisille tärkeää.   

Naisen paras osa  
– Lesken (varakkaan) osa on ollut naisen paras osa. Leski sai hallita omaisuuttaan, ennen 
avioliittoa naista edusti usein isä, eno tai veli. Avioliitossa naisen tahto oli miehen tas-
kussa. Jopa 1960-luvulla avioliitossa oleva nainen ei voinut hakea passia ilman aviomie-
hen kirjallista lupaa.  – Naisten itsenäistymistä on kauhisteltu; se on yhteiskunnan tuho, 
taivas putoaa niskaamme, on sanottu. Viime sotien aikana naisten oli pakko olla vahvoja 
ja hoitaa itsenäisesti talot ja tehtaat miesten ollessa rintamalla. Naiset leikkasivat hiuk-
sensa, alkoivat käyttää pitkiä housuja (voi kauhistus) ja uimapukuja sekä ajaa polkupyö-
rällä, ratsastaa ja jopa ajaa autolla! Sodan jälkeen naiset joutuivat taas nyrkin ja hellan 
väliin.  Nykyään nainen on itsenäisempi kuin sodan jälkeen. Ainakin useimmat. 

Marjatta Ruusunen (taulu 341) 
Lähteenä Satakunnan museon tutkija Sirkka-Liisa Hakalan ja kirjailija 
Pirjo Tuomisen esitelmä.

”Hiljattain tehdyssä 
Tampereen yliopiston 
teettämässä tutkimuk-
sesta selvisi, että sata-
kuntalaiset ovat Suomen 
onnellisinta kansaa. 
Satakuntalaisista 90 
prosenttia ilmoitti ole-
vansa onnellinen vähin-
tään melko usein.”
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Tapahtumarikas Israelin matka
Oli tulossa äitimme 80-vuotissyntymäpäivä. Yritimme siskoni Riitan kanssa epätoi-
voisesti keksiä äidille jotain syntymäpäiväksi. Vihdoin keksimme. Koska äiti oli syn-
tynyt vähän ennen joulua, päätimme viedä äiti joulun syntysijoille eli Israeliin.

Niinpä varasimme Toiviomatkoilta matkan Eilatiin, jossa viettäisimme äidin syntymäpäi-
vää. Koska Toiviomatkat tekivät myös retken Jerusalemiin ja Beetlehemiin, pääsisimme 
tutustumaan myös näihin paikkoihin. Lennot lennettäisiin israelilaisen lentoyhtiön 
koneilla.

Varasimme huoneen tai oikeastaan huoneiston upouudesta huoneistohotellista, joka 
sijaitsi vähän Eilatin keskustan ulkopuolella. Hotelli oli niin uusi, että piha-alueen ympä-
ristökin oli osittain vielä viimeistelemätön. Mutta huoneisto oli viihtyisä seinän kokoisine 
ikkunoineen.

Lähtöpäivänä, kun saavuimme Helsinki – Vantaa- lentoasemalle ja astuimme sisälle 
aulaan, huomasimme, että halliin oli sijoitettu erillisiä ilmoittautumispisteitä, joista 
yhteen meidät kolme ohjattiin. Nuori miesvirkailija alkoi esittää kysymyksiä itse kullekin. 
Meidän piti mm tehdä selvää, miksi olimme lähteneet matkalle, olimmeko itse pakan-
neet laukkumme, oliko kukaan mahdollisesti voinut käydä laukuillamme vielä sen jäl-
keen, olimmeko saaneet mitään pakettia viedäksemme, oliko kukaan muu käyttänyt mat-
kalaukkujamme. Minä onneton kerroin rehellisesti, että myös mieheni ja poikani oli-
vat aikaisemmin käyttäneet kyseistä laukkua. Virkailija valpastui silmin nähden ja alkoi 
tentata, missä mieheni ja poikani olivat sillä hetkellä. Ilmoitin, että mieheni oli työssä ja 
poikani koulussa. Onneksi se riitti siitä aiheesta. Sen jälkeen alkoi kuulustelu, olimmeko 
mahdollisesti olleet tekemisissä arabialaisten tai palestiinalaisten kanssa. Kun äidiltämme 
asiaa tiukattiin, minua alkoi jo hymyilyttää; Porissa ei siihen aikaan (v. 1991) tainnut olla 
montaakaan ulkomaalaista puhumattakaan arabeja tai palestiinalaisia. Virkailija huomasi 
ilmeeni ja närkästyneenä totesi, että tämä kuulustelu on meidän parhaaksemme. Syynä 
varmaankin oli joulukuun 21. päivänä 1988 tehty terrori-isku, jossa 270 ihmistä kuoli len-
tokoneen räjähtäessä ja pudotessa Lockerbien kylään Skotlannissa.

Koska oli tulossa joulu, olimme päättäneet lähettää joulukortit Eilatista. Olimme 
menossa sukellusveneretkelle ja katsoimme, että ennen sitä ehtisimme käydä postissa 
lähettämässä nuo korttimme, joita oli noin sata kappaletta. Olimme ostaneet kortit ja lait-
taneet niihin jo osoitetiedot, tervehdyksen sekä lähettäjät. Enää puuttuivat postimerkit, 
joten painuimme kiireessä postiin. Saimme jokaista korttia varten kaksi merkkiä, jotka piti 
kiinnittää kostuttamalla.

Emme olleet päässeet siskoni kanssa edes puoleen väliin postimerkkien liimaamisessa, 
kun aloimme olla jo aivan väsähtäneitä. Purskahdimme aina välillä raikuvaan nauruun 
eikä postimerkkien laittamisesta tahtonut tulla enää mitään. Onneksi saimme sentään 
korttimme postiin ja ehdimme mukaan sukellusveneeseen ja sukeltamaan sen mukana 
kalojen valtakuntaan.

Matkamme lopussa meillä oli edessämme vielä kahden päivän retki Jerusalemiin. 
Lähtö oli aikaisin aamulla, takaisin tulisimme illalla myöhään ja heti seuraavana 
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aamuna aikaisin pitäisi taas lähteä 
lentokentälle. 

Koska oli viimeinen tilaisuus 
kaupassakäyntiin, lähdimme vielä 
illalla lähimpään kauppaan. Säilytin 
luottokorttiani aina kaulakukkaros-
sani, niinpä käsilaukun sijaan otin 
vain tämän kaulapussini mukaani. 
Kahden täysinäisen kauppakärryn 
kanssa menimme kassalle. Olin kär-
ryineni ensimmäisenä. Kun tuli mak-
sun aika, huomasin kauhukseni, ettei 
luottokortti ollutkaan mukanani. 
Olimme olleet päivällä Eilatin keskustan liikkeissä ostoksilla ja pelästyin, että olin jättä-
nyt vahingossa korttini viimeiseen liikkeeseen. Minulla ei ollut aikaa lähteä tarkistamaan 
hotellille, olisiko korttini kuitenkin siellä. Riitta lupasi maksaa myös minun ostokseni. 
Niinpä kiiruhdin hädissäni keskustaan, koska tiesin, että liikkeet suljettaisiin kohta.

Eipä löytynyt korttiani, mutta ystävällinen liikkeen omistaja antoi käyntikorttinsa ja jos 
en löytäisi korttiani soittaisin hänelle ja hän huolehtisi korttini kuolettamisesta. Niinpä 
hyppäsin taksiin ja ajoin hotellille. Äitini kysyi heti, tuliko Riitta minua vastaan. Korttini 
oli kuin olikin löytynyt laukustani ja siskoni oli lähtenyt ilmoittamaan siitä minulle. 
Ampaisin jälleen pimeyteen ja kiirehdin keskustaan. Juuri kyseisen liikkeen lähellä Riitta 
tuli minua vastaan ja kertoi käyneensä liikkeessä. Ilmoitettuaan, että korttini oli löytynyt, 
oli henkilökunta näyttänyt hyvin huojentuneelta.

Toisella puolella katua huomasimme pizzerian ja päätimme käydä hakemassa pizzat 
mukaamme. 

Kun vihdoin saavuimme pizzoinemme hotelliin, oli äidin vuoro huokaista helpotuk-
sesta. Hän oli jo ehtinyt huolestua, kun ensin häipyy toinen tytär ja sitten toinen eikä kum-
pikaan tule takaisin ja hän kielitaidottomana on jäänyt yksin. 

Matkalla Jerusalemiin meidät vietiin katsomaan matkan varrella olevia tunnettuja näh-
tävyyksiä. Ensin kävimme kokeilemassa uimista tai paremminkin kellumista Kuolleessa 
meressä. Sen jälkeen nousimme köysiradalla Masada- vuorelle. Kävimme myös Jerikon 
muurien raunioilla. Beetlehemissä tutustuimme kirkkoon, joka on rakennettu paikalle, 
jossa Jeesuksen uskotaan syntyneen.

Itse Jerusalemissa pääsimme käymään ja kokemaan nuo kaikkien tuntemat nähtävyydet: 
Öljymäen, Via Dolorosan, Temppelivuorella oleva Kalliomoskeijan, Itkumuurin ja Pyhän 
haudan kirkon.

Vasemman käteni keskisormen niveleen oli jossain vaiheessa ilmestynyt patti, joka oli 
häirinnyt elämääni jo jonkin aikaa. Käydessämme Pyhän haudan kirkossa laitoin vasem-
man käteni siellä olevan kallion halkeamaan sen jälkeen, kun opas oli kertonut, että 
monet ihmiset tekivät niin paranemisen toivossa. Myöhemmin kotona jonkin ajan kulut-
tua huomasin, että patti oli kadonnut sormestani.

Kulkiessamme Jerusalemin kapeilla kujilla jouduimme kulkemaan jonossa; edessämme 
kulki oppaamme ja viimeisenä tuli revolverilla varustettu paikallinen opas.
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Vuoristossa, bussimat-
kalla takaisin Eilatiin, kat-
selin vihertäviä vuorenrin-
teitä. Yhtäkkiä rinteeseen 
ilmestyi lampaita ja hetken 
kuluttua aasilla ratsastava 
paimen sauvoineen. Tunsin 
siirtyneeni ajassa 2000 vuotta 
taaksepäin. 

Jerusalemista palattu-
amme olimme pakanneet 
matkalaukkumme valmiiksi 
aamun lähtöä varten ja val-
mistautumassa yöpuulle, kun 
alkoi kuulua surkeaa koiran 
ulinaa. Hetken kuunneltuamme alkoi tuntua, että ulina tulisi ovemme takaa. 

Huoneemme sisältä sai laitettua valot käytävään. Käytävään menevän oven alla oli pieni 
rako. Kumarruin katsomaan. Todellakin; ovemme takana ulisi koira. Takaraivooni oli 
iskostunut, ettei ulkomailla vieraita koiria eikä kissoja saanut koskea eikä silitellä. Jos nyt 
aukaisisin oven, koira tulisi ilmeisesti sisälle. Niinpä soitin hotellin vastaanottoon ja pyysin, 
että joku tulisi ystävällisesti hakemaan ulvovan koiran pois ovemme takaa.

Hetken kuluttua kuului oveltamme koputus. Ei auttanut muu kuin avata ovi. 
Ensimmäisenä sisään ryntäsi pieni kaunis koira, joka alkoi innoissaan hyppiä minua vas-
ten, sen jälkeen ilmestyi nuori mies, joka katsoi merkitsevästi minua ja koiraa. Ilmeisesti 
hän luuli, että olimme koiran kanssa hyvinkin vanhat tutut. Hänellä ei näyttänyt olevan 
aikomustakaan koskea koiraan. 

Olimme säästäneet aamiaiseksi leivän päälle muutaman kinkkuleikkeen. Kävin hake-
massa jääkaapista viimeiset leivänpäällisemme ja työnsin ne hölmistyneen nuoren miehen 
kouraan ja selitin, että näillä hän saisi houkuteltua koiran ulos.

Eipä kestänyt kuin tovin, kun koiran ulina alkoi taas kuulua ovemme takaa. Ilmeisesti 
omistaja onneksi kävi hakemassa koiransa, koska jonkin ajan kuluttua käytävässä hiljeni.

Jos oli lähtöselvitys kotimaassa ollut tiukka, niin vielä tiukempi se oli Israelin päässä. 
Meidät otettiin kuulusteluun nyt yksitellen. Liekö tentattavissa ollut ikäraja, koska 
äitimme onneksi säästyi kuulustelulta. Oppaamme tiedustellessa halusiko joku tulkin, 
ilmoitin välittömästi haluavani. 

Riitalla oli oma kuulustelijansa ja minulla omani. Sain tehdä selkoa, missä kai-
kissa paikoissa olin ollut matkani aikana. Ensin luettelin pitkän litania, missä paikoissa 
Jerusalemissa olimme käyneet. Hetken päästä piti jälleen kertoa paikat, joissa olimme käy-
neet. Ja sama kysymys toistui ja toistui. Sitä mukaa litaniani lyheni ja lyheni. Lopuksi, kun 
samaa asiaa kysyttiin ties monennenko kerran, en jaksanut sanoa enää kuin Öljymäen. Sen 
jälkeen kuulustelijani häipyi. Huokasin jo helpotuksesta. Mutta mitä vielä! Riitan kuulus-
telija vaihtui tenttaamaan minua ja minun Riittaa. Onneksi sentään pääsimme kaiken jäl-
keen lentokoneeseen ja lähtemään takaisin kotiin Suomeen.
       Irmeli Valjento (Taulu 267)
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50 VUOTTA                       taulu nro
 28.01.2019 Ketonen Tomi Mikael  375
 13.03.2019 Häyhtiö Sofia Rebecka  241A
 15.03.2019 Manninen Mirka Pauliina  106
 26.03.2019 Niemi Haije Elise o.s. Buchert  185
  5.05.2019 Mäkiranta Reima Juha  334a
  6.05.2019 Julin Satu Susanna o.s. Marttila  59ch
 29.05.2019 Yli-Anttila Mika Matias  171
 14.06.2019 Vastamäki Sari Susanna o.s. Nuotio  208
 21.07.2019 Flinkman Pasi Mikael  202
  2.08.2019 Nordström Juha Ensio  218a
 26.08.2019 Malmroos Juha Tapio  35
  4.09.2019 Rusanen Petri Mikael  107
 16.10.2019 Ranta Matti Kalevi  401
 27.10.2019 Aittomäki Mikko Jukka Petteri  206
 21.11.2019 Niemi Pasi Ilmari  185
 23.11.2019 Havukainen Kristiina Iisa Mirjami o.s. Ruusunen  342
  1.12.2019 Leppävuori Anna Johanna o.s. Heliö  75

60 VUOTTA
  3.01.2019 Ekeroth Olof (Olle)  301
  8.01.2019 Lind Oili Katariina  143
  8.01.2019 Isopahkala Outi Johanna o.s. Lind  144
 21.01.2019 Ketonen Kai Juhani   350
 15.04.2019 Pitkäranta Pirjo Anneli o.s. Mäntyniemi  225
 26.05.2019 Jokinen Ari Juhani  361
 30.06.2019 Englert Catherine o.s. Lluch  162
 12.10.2019 Renvall Eija Irene o.s. Tuominen  307
 19.10.2019 Pelttari Tapani Olavi  86
 18.11.2019 Härkälä Marketta Päivi Orvokki o.s. Honkanen  59cdd
  7.12.2019 Kuula Heikki Tapani  74
 17.12.2019 Kolehmainen Jari Juhani   73
 20.12.2019 Meijer Monica  301

TIMM–KETONEN SUVUN 
MERKITTÄVIÄ SYNTYMÄPÄIVIÄ 2019
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70 VUOTTA
 17.03.2019 Heliö Anna-Liisa o.s. Hakonen  118
 11.04.2019 Toimela Olli Tapio  53bba
 24.05.2019 Hyvärinen Aarto Juhani  35Ac
 5.06.2019 Alanen Erkki Tapio  130
 20.07.2019 Palttala Veikko Antero  388
 16.08.2019 Pistokoski Pirkko Anneli o.s. Torna  292
 23.08.2019 Lamminaho Seppo Ilmari  377
 24.09.2019 Heldenius Jonny Eino Bertil  247
 2.11.2019 Suutari Paula Tellervo o.s. Räikkä  154
 3.12.2019 Matara Pentti Seppo Sakari  385
 18.12.2019 Marttila Tapio Kalevi  59e
 18.12.2019 Nissinen Maija-Liisa (Maisa) o.s. Ketola  344

75 VUOTTA
 12.01.2019 Marttila Juhani  59ch
 7.02.2019 Anttila Pirjo Tellervo  35A
 15.05.2019 Toimela Irja Anneli o.s. Hakala 53bba
 24.05.2019 Matara Kirsti Maija Hellevi o.s. Romppainen 385
 30.05.2019 Ahveninen Veikko Olavi 236
 16.06.2019 Saari Päivi Hellevi Orvokki o.s. Takala 139
 20.06.2019 Niemitalo Erkki Juhani  117
 24.06.2019 Valjento Karin Irmeli Marianne o.s. Häyhtiö 267
 4.07.2019 Niemitalo Irja Tellervo o.s. Heliö 117
 19.07.2019 Engberg Anders Daniel 243
 25.08.2019 Pelttari Eero Ensio 96
 17.10.2019 Wallin Reijo Juhani Gunnar 280
 5.12.2019 Lahtinen Jukka Tapani 370

80 VUOTTA
 1.01.2019 Lindholm Anneli Annikki o.s. Ketonen 396
 5.03.2019 Brevenholt Osmo Johannes 243
 22.03.2019 Wallin Seija Helinä o.s. Oras 280
 17.04.2019 Kiiski Jorma Ilmari Antero 156
 20.04.2019 Virkki Ulla-Stina Irene o.s. Smeds 37
 31.10.2019 Graeffe Kurt 312
 2.11.2019 Ohristo Antti Eino Olavi 198
 1.12.2019 Rantanen Ritva Anneli o.s. Vehmas 380
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 14.12.2019 Häyhtiö Margit Anita o.s. Bergström 240

85 VUOTTA
 27.03.2019 Heliö Mari Kaija o.s. Ahlholm 72
 26.05.2019 Lahtinen Simo Olavi 190
 15.10.2019 Renvall Anja Annikki o.s. Virtanen 305

90 VUOTTA
 20.03.2019 Lind Tuovi Tellervo o.s. Paasikari 145
 30.04.2019 Häyhtiö Anna-Liisa o.s. Laakso 228
 19.05.2019 Faxby Simo Nestor 250
 3.09.2019 Meriö Anton Niilo Kalevi 53bd
 20.12.2019 Pelttari Kauko Johannes 78

95 VUOTTA
 3.05.2019 Juanoja Eila Kyllikki o.s. Ketonen 376

(Syntymäpäivätiedot laati Riitta Riikkilä)

SYNTYNEITÄ VUONNA 2016
Linda Meriläiselle ja Jiri Seppälälle 21.8.2016 tyttö, Seela Sanelma Seppälä Porissa.
(taulu 195)

SYNTYNEITÄ VUONNA 2017
Kimmo Satolle ja Hettie Chulle 25.9.2017 kaksoset; Taavi Kimi Sato ja Maikki Heli Sato 
Taipeissa, Taiwanissa. (taulu 233)
Petteri Tapiolle ja Kirsi-Marja Virtaselle 29.11.2017 poika, Janne Pekka Kalevi Tapio 
Porissa. (taulu 128a) 

SYNTYNEITÄ VUONNA 2018
Emilia ja Pekka Ruusumaalle 1.2.2018 tyttö, Saara Lumi Elina Ruusumaa Kangasalalla. 
(taulu 146)

Paljon onnea kaikille
syntymäpäiväänsä 

viettäville!
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Antti Aarniolle ja Sonja Lehtorannalle 15.2.2018 tyttö, Aamu 
Maria Helena Aarnio Raumalla. (taulu 53bdb)
Rosa Edmanille ja Jesse Kouvolle 3.3.2018 tyttö, Miranna 
Lempi Lahja Kouvo Porissa. (taulu 359)
Eero Laurellille ja Janni Chryssanthoulle 10.3.2018 poika, 
Hugo Ilpo Juhani Laurell Uudessakaupungissa. (taulu 399a)
Laura Edmanille ja Joni Saariselle 25.4.2018 tyttö, Milaya 
Desiree Alexandra Saarinen Porissa. (taulu 359)
Pasi ja Ida-Maria Pelttarille 26.6.2018 poika, Väinö Aarre 
Antero Pelttari Tampereella. (taulu 79)
Janne Mäkelälle ja Elina Paasikarille 5.8.2018 tyttö, Amelia 
Enna Aleksandra Paasikari Porissa. (taulu 270b) 

AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ
Kimmo Sato ja Hettie Chu 7.2.2015 Taiwanissa. (taulu 233) 
Arttu Ruusunen ja Sohvi Ruusunen o.s. Willman, 8.1.2018 
Harjavallassa. (taulu 341)
Petteri Tapio ja Kirsi-Marja o.s. Virtanen 19.1.2018 Porissa. 
(taulu 128a)
Mikko Niemitalo ja Candy Li Yen Kuek 20.4.2018 Oulussa. 
(taulu 117)
Paavo Ahonen ja Iiris Ollila 25.8.2018 Helsingissä. (taulu 31b)
Johanna o.s. Hämäläinen ja Aki Keronen 8.9.2018 Porissa. 
(taulu 271)
Janne Westerlund ja Noora Westerlund 1.11.2018 Helsingissä 
(taulu 343)

YLIOPPILAAT
Vilma Sofia Engeliina 
Tarri, yo  2016 (taulu 
333)
Eero Aarno Mikonpoika 
Tarri, yo 2018 (taulu 
333)
Jenny Sofia Pauliina 
Hämäläinen, yo syksy 
2018 (taulu 211)

Miranna Kouvo s. 3.3.2018

Milaya Saarinen s.25.42018

Vilma Sofia Tarri.

Eero Tarri.

Vastavihitty pariskunta Ari Keronen ja 
Johanna Hämäläinen.
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LAHTISEN SUKUHAARAN VIISI 
SUKUPOLVEA

Lahtisten viisi sukupolvea:
Takana oikealla Seppo Lahtinen 
s.18.10.1935 (taulu 193) ja Leena 
Avela s. 20.1.1960 (taulu 194).
Keinussa oikealla Katariina Joutsenvirta 
s. 13.12.1977 (taulu 195), Linda 
Meriläinen s.30.3.1997 (taulu 195) 
sylissään Seela Seppälä s. 21.8.2016 
(taulu 195)

KALLE KETOSEN SUKUHAARAN VIISI 
SUKUPOLVEA
Kuva otettiin keväällä 2018 Maija Lehden 
vielä eläessä. 
Takana vaasemmalta Tarja Lehti-
Koskikumpu ja hänen tyttärensä Johanna 
Lehti. 
Edessä Maija Lehti (19.3.1929-29.9.2018), 
Johannan tytär Laura Edman sylissään 
Milaya-tytär s. 3.3.2018. Maija ehti nähdä 
myös Johannan toisen tyttären Rosan vauvan 
Miranna Kouvon.

TÄÄLTÄ IKUISUUTEEN
Tuohiniemi Kerttu Pauliina (Paula), s. 11.6.1925 o.s. Sundberg, k. 26.1.2018 Porissa. 
(taulu 168)
El Tobgy Terttu Sesilia, s. 18.4.1933 o.s. Jaurio, k. 2.2.2018 Egyptissä. (taulu 213) 
Backlund Erik Allan, s. 17.7.1949, k. 18.2.2018 Ruotsissa. (taulu 253)
Lind Jorma Kalle Johannes, s. 28.3.1969, k. 2.8.2018 Sastamalassa. (taulu 148)
Tuisku Riitta Mirjami, s. 10.10.1937 o.s. Munnukka, k. 31.8.2018 Espoossa. (taulu 139)
Pelttari Ilmo Altti, s. 12.4.1931, k. 5.9.2018 Porissa. (taulu 84)
Meijer Pertti Kullervo, s. 25.9.1934, k. 24.9.2018 Mariestadissa, Ruotsissa. (taulu 299)
Lehti Maija Mirjami, s. 19.3.1929 o.s. Ketonen, k. 29.9.2018 Porissa. (taulu 352)
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TIMM-KETONEN SUKUHALLITUS 2018-2020
Varsinaiset jäsenet:
 Ketonen Olavi, puheenjohtaja 
	 Purjeentie	7	B	30,	28190	Pori,	puh.	044	060	5476,	olavi.ketonen@ahakon.fi	 	
   
 Saarinen Tiina, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja 
 Saarisentie 10, 28400 Ulvila, puh. 0500 322824, tiina.saarinen@ulvilantilitoimisto.fi		
 
 Saarinen Riikka-Maria, sihteeri 
 Saarisentie 10, 28400 Ulvila, riikka-maria.saarinen@hotmail.com

 Lehtisalo Eeva Leena  
 Kallionpääntie 33, 32700 Huittinen, puh. 044 0195001, 
 eeva-leena.lehtisalo@dnainternet.net
 
 Pitkäranta Lasse 
 Varikontie 12, 28600 Pori, puh. 050 561 2035, lassetop@windowslive.com

 Tuohiniemi Olli-Pekka 
 Annikintie 6 D 66, 28370 Pori, puh. 040 8338903, ollipekkatuohiniemi@gmail.com

Varajäsenet: 
 El Tobgy Helena, Jäsenasiat ja Fransin sukuhaaran yhteyshenkilö 
 Timpurinpolku 6 D, 29100 Luvia, puh. 0400 649719, helena.eltobgy@gmail.com

 Nissinen Maisa, sukulehden toimitus 
 Härkävaljakontie 6 A, 00750 Helsinki, p. 0400 841862, maisa.nissinen@gmail.com    
  
 Ruusunen Marjatta leikekirjat ja albumit 
 Lehtotie 10, 26840 ,Kortela, puh. 040 5233996 marjatta.ruusunen@gmail.com   
   
Muut tehtävät:  
 
 Matara Marja-Leena, arpajaiset ja muistamiset 
 Oikopolku 1 as 16, 37100 Nokia, puh. 0400 778 853, matara.leena@gmail.com  
 
 Riikkilä Riitta, kunniajäsen, kunniapj., Häyhtiön ja Frans Arvo Ketosen 
 sukuhaaran yhteyshenkilö
 Myllytie 4b A032, 04410 Järvenpää, puh. 045 631 0186, riitta.riikkila@gmail.com  
 
 Niemitalo Irja, Karlin sukuhaaran yhteyshenkilö 
	 Maissimakasiinintie	19,	90240	Oulu,	p.	0400	292	118,	irja.niemitalo@fimnet.fi		 	
 
 Kääntee Taina, Kustaa Mauritz Timmen sukuhaaran yhteyshenkilö 
	 Vanhankirkonk.	5	as	1,	26100	Rauma,	puh.	045	1306211,	taina.kaantee@oikeus.fi 
 
 Ketonen Kalevi, kunniajäsen 
 Puolukkatie 3, 28220 Pori, puh. 040 534 9446, anteroketonen@gmail.com 
   
 Valjento Irmeli, kunniajäsen 
 Myllytie 4b A042, 04410 Järvenpää, p. 0400 624596, irmeli.valjento@gmail.com  
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Osoitteenmuutokset ja muuttuneet tiedot
Jäsenrekisteriä ylläpitää Helena El Tobgy puh. 0400 649719, helena.eltobgy@
gmail.com. Hänelle voi ilmoittaa osoitteenmuutoksista.

Tietoja sukuhaaroittain voi ilmoittaa seuraavasti:
•	Karl	Timmen	(Heliöt,	Pelttarit	ja	Marttilat)	suvun	jäsentiedot	Irja	Niemitalolle,
irja.niemitalo@fimnet.fi	tai	gsm	0400	292118.
•	Maurits	Timmen	suvun	tiedot	Taina	Käänteelle,	puh.	045	1306211,		 	
taina.kaantee@oikeus.fi
•	Emma	Häyhtiön	ja	Frans	Arvo	Ketosen	sukuhaarojen	tiedot	Riitta	Riikkilälle,	
riitta.riikkila@gmail.com
•	Johanna	Matilda	Lahtisen,	Hilja	Judith	Mataran,	Iida	Maria	Salosen	ja	Hannes	
Ketosen sukuhaarat vastaanottaa Helena El Tobgy, helena.eltobgy@gmail.com
•	Kalle	Ketosen	sukuhaaran	tiedot	vastaanottaa	myös	Helena	El	Tobgy.

Kotisivut ja Facebook
Sukuseuran uudistuneet kotisivut ovat osoitteessa 
www.timm-ketonen.fi

Timm-Ketosilla on myös oma Facebook-ryhmä, johon 
voi liittyä Facebookin kautta: https://www.facebook.com/
groups/tiina.saarinen/

Kotiseuturetki kesällä, mahdollisesti 
kesäkuussa 2019 sukumme asuinsijoille

Tarkoitus olisi käydä muutamissa kohteissa linja-autolla. Retki olisi ns. päiväretki. 
Olemme saaneet sovittua jo käynnit Erkkilässä Kiukaisissa, Ali-Ketolan ent. Yli-

Ketolan tilalla Kokemäellä, jossa lounastamme. Lisäksi käymme Frans Ketosen kotipai-
kalla Korkeaojanmaassa, Johanna Matilda Lahtisen entisessä kodissa Kullaalla ja mah-
dollisesti Iida-Maria Salosen entisessä kodissa Huittisissa ja Hyytin tilalla Kokemäellä. 
Paluumatkalla poikkeamme vielä Mummon Kahvilassa Korkeaojanmaassa.
Retken ajankohdasta ja ohjelmasta informoidaan myöhemmin.

    Helena El Tobgy (taulu 213-209)
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Rauhallista Joulunaikaa ja 
Onnellista Vuotta 2019!

Pi
irt

än
yt

: V
en

ny
 A

al
to

 (t
au

lu
 3

44
a)


