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Tervehdys kaikille!

Suomi täyttää tänä vuonna 1 00 vuotta. Onnea
meil le ja etenkin meidän puolestamme taistel-
lei l le suuri kunnia. He tekivät kaikkensa. Alati
harveneva on heidän rivinsä, joita ki itol l isuu-
del la muistamme. I tsenäisyytemme juhlavuotta
huomioiden sukuneuvosto on päättänyt, että
keräämme tietoja suvun ansioituneista, itsenäi-
syytemme puolesta taistel leista Mannerheim-
ristin ritareista. Tietoja heistä ottavat vastaan
Eila Lehtikal l io ja Jorma Aro. Yhteystiedot löy-
dät tästä lehdestä.

Sukumme Mannerheim-ristin ritarit julkaistaan
sukulehdessä tänä syksynä. Lehti i lmestyy
marraskuulla. Olisi mielenkiintoista, jos heistä
voisi saada myös henkilökuvausta tulevaan
lehteen.

Musiikkiteos ilmestyy elo-syyskuulla!

Päivi-Li isa Hannikaisen suururakka suvun
muusikoista ja musiikinalal la työskentelevien
osalta on valmis. Kun tieto kirjan tekeil lä olemi-
sesta tul i laajemmin sukulaisten tietoisuuteen,
Päivi-Li isal le satel i uusia nimiä vuoden 201 6
loppuun asti , mikä toki on hyvä asia. Sukuseu-
ramme 11 . julkaisema kirja on järkälemäinen,
900-1 000 -sivuinen teos. Ei si is ole ihme, että
kirjan loppuun saattaminen kesti kauan.

Aiemmin hinnaksi määritelti in 55 euroa/kirja.
Kustannukset tarkennetaan myöhemmin, si l lä
kirja on huomattavasti isompi kuin virei l le laitta-
misen aikaan ounastelti in.

Puheenjohtajan palsta

Muistattehan, että Irja Kajander-Vierkensin kir-
joittama kirja suvun lääkäreistä on edelleen
saatavil la. Teos on paljon muutakin kuin luette-
lo sukumme lääkäreistä. Se on histori ikki suo-
malaisen lääkäri järjestelmän kehityksestä.

Sukutauluja suvustamme on kirjoina 8. polveen
asti ja ni itä on edelleen myynnissä. Hajonta 8.
polvessa on noin sata vuotta (1 800-1 900 -luvun
lopul la syntyneet), joten tiedot, joita jäseniltä
tulee, uusilta ja entisi ltä, arkistoidaan suvun
tutki joita, nykyisiä ja tulevia varten.

Tule mukaan sukuneuvostoon

Sinä hällströmiläinen nuori tai aikuinen, tule
mukaan sukuseuramme toimintaan. Taittaes-
sani tätä sukulehteä huomaan, että teen monta
teknistä asiaa ns. ”kantapään kautta”. Jouduin
opintojeni takia lataamaan tietokoneelleni uu-
den ohjelman vuoden alussa ja huomasin, että
sen myötä moni asia mutkistui. Ehkä kyse on
vain omasta ajatuksen jumiutumisesta, asiat
voi tehdä monella eri taval la. Uudet asiat ja ni i-
den kohtaaminen vain auttavat meitä yksinker-
taisesti eteenpäin.

Mieleeni tulee läppärini takkuil lessa, että josko
joku innokas nuori, tietoteknisesti lahjakas,
osal l istuisi jatkossa lehden taittoon ja toisi
muutenkin uusia ideoita sukuseuramme käytet-
täväksi. Nykyinen neuvosto suunnittelee tule-
vana kesänä uusia sukutuotteita, mutta kehit-
tämisen mahdoll isuuksia on aivan varmasti
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runsaamminkin. Kaksi kertaa vuodessa ilmes-
tyvä lehti saisi monipuolisuutta, jos suvusta
vaikkapa pari nuorta innostuisi oman palstan
tekemiseen. Eikö kuulosta ihan hyvältä?

Kun nyt tei l le kirjoitan, näen mielessäni jo su-
vun nuoria pohtimassa, keitä sukuumme kuluu.
Muistattehan, että esimerkiksi Softenginen vo-
kalisti Topi Latukka ja basisti Eero Keskinen
ovat meitä. Sukuumme kuuluu myös nuori
rumpali lahjakkuus Erik Nickul l , hänen rumpali-
taitojaan löytyy youtubesta. Hän käyttää myös
nimikirjaimia E.A.N.

Mielestäni CV näyttää hyvältä, jos muiden toi-
mien ohella on mukana jossakin tai joissakin
neuvostoissa.

Vaasan sukujuhla 15.6. – 16.6.2018 lähestyy

Tervetuloa seuraavaan sukujuhlaamme Vaa-
saan. Mikäl i olet ki innostunut sukuneuvoston
jäsenyydestä, toivomme, että voimme tutustua
Sinuun Vaasassa. Vuosikokouksessa nimetään
uusi neuvosto. Tällä hetkel lä meitä on puheen-
johtaja ja 1 4 muuta jäsentä. Jokaisel le on oma
paikkansa neuvostossa ja olen ollut hyvil läni
si itä, miten idearikasta väkeä meil lä on. Kehit-
tyminen on kuitenkin jatkuva oloti la, joten ter-
vetuloa kehittämään toimintaa edelleenkin.
Kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa,
yleensä Tampereella.

Vaasan sukujuhlan teemana on sukututkimus.
Syksyn lehdessä ilmoitamme tarkemmin, keitä
paikal le on tulossa puhumaan ja esiintymään.
Ohjelmaa on luvassa perheen pienimmil lekin,
mutta aikataulutus on vielä vaiheessa. Malte-
taan vielä hetki. Päivämäärät ovat tiedossa, el i
varaathan kalenteri isi itsel lesi ja läheisi l lesi ai-
kaa tul la tervehtimään sukulaisia Vaasaan.

Juhlatoimikuntaan kuuluvat neuvoston jäsenet
Riitta Vainionpää ja Sirkka Uschakoff, ole roh-
keasti heihin yhteydessä, mikäl i haluat kökkä-
väkeen (talkoo-) mukaan. Sukujuhl issa on ollut
satoja ihmisiä, joten kaikki avul iaisuus otetaan
mielel lään vastaan.

HAASTE:
Toivon, että jos Sinul la tai jol lakin läheisel läsi on
sukuviiristämme hyvä kuva, laita näyte sähkö-
posti ini . Ni in kuin jo mainitsin, kehitämme su-
kuseural le l isää tuotteita ja vi irin kuva on tulossa
ainakin yhteen niistä. Kuvaajana saat nimesi
tietysti esi l le tuotteeseen, mutta eri l l istä palkkio-
ta emme maksa. Mikäl i Sinul la on muita ideoita,
otamme niitä mielel lämme vastaan.

Popeda pääsi jo miehen ikään. Olemme neu-
vostossa ajatel leet, että jos saisimme heidät
vuoden 2021 sukujuhlan aikaan samalle paikka-
kunnalle esiintymään. Keikkakalenteri on varattu
jo vuosiksi eteenpäin, joten heti, kun 2021 suku-
juhlan pitopaikka on tiedossa, otamme manage-
ri in yhteyden.

Ja hei! Melkein unohdin mainita sen, että mei-
dän sukuviirimme näyttää mahtavalta! Se on
täyspitkä, nel imetrinen viiri , jossa on sukumme
vaakuna. Kun kiertelet Suomea, ni in katsohan
tarkasti - meitä on paljon. Minä ainakin havah-
dun, jos jol lakin pihal la näen viirimme liehuvan
kauniissa Suomen suvessa.

Villiintynyt jasmiini jossakin päin Kotkaa

Meidät hällströmiläiset

tunnetaan kuulemma

nenästä. Lieneekö tot-

ta laisinkaan...

Mukavaa kesää ja pa-

laamisiin!

Marju Viertola
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Selma (s. Europaeus) ja Herman Panka-
koski olivat jatkosodan aikana 1 942 palanneet
takaisin koti insa Sortavalaan, josta he olivat
talvisodan rauhan jälkeen joutuneet lähtemään
evakkoon. Herman oli
Sortavalan seminaarin
johtaja ja Selma opetti
luonnontieteitä oppikou-
luissa.

Keväällä 1 944 heidän
poikansa Antero oli so-
tapalveluksessa Lahden-
pohjan esikunnassa. An-
tero oli vuokrannut sieltä
talon, jossa Liisa-vaimo,
kaksivuotias Matti ja
edell isenä kesänä Sor-
tavalassa syntynyt Pek-
ka asuivat.

Selman ja Hermanin ty-
tär Pirkko sekä hänen
miehensä Pentti Voipio
ja kaksivuotias Heikki-
poika olivat vuoden 1 944
alussa muuttaneet Vii-
puri in. Pentin palvelus-
paikka oli Viipurissa
lääninhal l ituksen takaisin
val lattujen alueiden hal-
l innossa. Hän oli talvi-
sodan päättyessä Soan-
lahden ja Korpiselän ni-
mismiehenä ja joutunut
Pirkon kanssa maalis-
kuussa 1 940 evakkoon.

Pentti ol i väl irauhan aikana saanut uuden viran
Kotkasta Viipurin lääninhal l ituksessa. Läänin-
hal l itus ol i kesän 1 943 alussa muuttanut Viipu-
ri in, mikä voidaan tulkita jonkinlaiseksi yleisen

miel ialan nostatukseksi.
"Täällä on tarkoitus py-

syä!"

Asuntoa perheelle ei
sieltä kuitenkaan järjes-
tynyt. Niinpä Pirkko asui
Heikin kanssa loppuvuo-
den Sortavalassa van-
hempiensa luona ja toimi
syksyn ajan opettajana
Sortavalan lyseossa. Al-
kuvuodesta 1 944 Pirkko
ja Heikki muuttivat Viipu-
ri in, kun perheelle ol i
saatu uusi asunto siel lä.

Asunto oli kaupungin
keskustassa uuden ker-
rostalon kuudennessa
kerroksessa, joten ilma-
hälytysten sattuessa oli
aika hankalaa kantaa
lapsi nopeasti pommi-
suojaan ja sitten taas ta-
kaisin. Kaksivuotiasta
Heikkiä yritetti in opettaa,
että hän varmasti osaisi
mil loin vain sanoa:
”Heikki Johannes Voipio,

Pantsarlahdenkatu

kuusi”.

Selma ja Herman Pankakoski Tuohtiilla

Pankakosken perheen
evakkotaival 70 vuotta sitten
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Tuohtiille kuljettiin vesiteitse

Hermanin sisar Maikki Hällström oli talvisodan
evakkona päätynyt Sortavalasta serkkujensa
luo ja jäänyt sinne asumaan. Sotakesät Liisa ja
Pirkko poikineen olivat viettäneet Selma ja Her-
man Pankakosken perheen kesäpaikal la Riek-
kalansaaren Hakalan kylän Tuohti i l la, noin 1 0
kilometrin päässä Sortavalasta.

Tuohti ita sanotti in huvilaksi, vaikka oikeastaan
se oli pikemminkin pienti la, jossa vil jelti in koti-
tarpeiksi kaikkea mahdoll ista vi l jaa myöten. Tä-
tä harrastetti in jo rauhan vuosina, mutta sota-
vuosina koko sato oli kovin tarpeell inen.

Huvilal le ol i myös yhteys maitse, mutta viimei-
set nel jä ki lometriä ol ivat aivan kinttupolkua.
Lähin kylä Hakala ol i parin ki lometrin päässä,
mutta sekin ol i lahden takana. Kesän 1 944 lä-
hestyessä perheen naisväki ja pojat si irtyivät
jäl leen Tuohti i l le kesäksi.

Li isa tul i Lahdenpohjasta Matin ja Pekan kans-
sa jo toukokuun puoliväl in jälkeen. Pirkko, joka
odotti Jukkaa viidennellä kuul la raskaana, tul i
Vi ipurista Heikin kanssa helluntaiksi toukokuun
lopussa. Selma kävi vielä usein kaupungissa
asioita hoitamassa. Seminaarinjohtajan työt pi-
tivät Hermanin kaupungissa.

Pirkko muistel i , että si l loin kun hän tul i Sortava-
laan, Laatokan kalastajat ol ivat saaneet valta-
van paljon kaloja. Helluntai lauantaina niitä sai
Sortavalan tori lta i lmaiseksi. Ni inpä hänkin sai
osansa ja suolasi kalaa - suolalahnapurkki lähti
mukaan maalle.

Talven tarpeisiin varauduttiin

Pentin ol i tarkoitus tul la käymään Tuohti i l le per-
heensä luona, mutta hänelle tul i ti laisuus, jota
ei voinut vastustaa. Hänet pyydetti in mukaan
Suojeluskunnan järjestämälle tutustumisretkel le
Kannakselle. Niinpä hän vietti kesäkuun 4. päi-
vän kiertelemällä ryhmän kanssa eri puoli l la

Vasemmalla Herman ja Selma sekä Pirkko ja Heikki, alhaalla vasemmalla Matti,
Liisa ja Pekka. Kuva Tuohtiilta sotakesänä 1943.
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Kannasta aivan etul injoi l la asti . Mitään merkke-
jä vi iden päivän päästä alkavasta suurhyök-
käyksestä he eivät havainneet. Hauska ja jän-
nittävä retki se kuulemma oli .

Jokakeväiseen tapaan laitetti in Tuohti i l la peru-
nat maahan, puutarha mansikoineen ja marja-
pensaineen kunnostetti in sekä kylvetti in vihan-
nekset si inä toivossa, että sato korjataankin.
Tulevan talven tarpeisi in varaudutti in kuten en-
nenkin. Pikkupoji l la ol i myös paljon puuhaa.
Poikien lastenl ikkana oli naapurin tyttönen, teh-
tävänään lähinnä leikkiä heidän kanssaan. Puu-
tarhatöissä oli apuna eräs seminaarin tyttö.

Ensimmäisenä aamuna Pirkko lähti hakemaan
maitoa puolentoista kilometrin päässä olevasta
Laukkasen talosta. Hän katsoi, että Heikki nuk-
kuu vielä ja uskoi ehtivänsä takaisin ennen hä-
nen heräämistään. Kun Pirkko tul i takaisin kävi
i lmi, että Heikki ol ikin herännyt ja järjestänyt
varsinaisen kohtauksen, kun äitiä ei löytynyt-
kään. Selma-mummi oli saanut hänet lopulta
nukahtamaan. Seuraus tästä oli , että kesän
puoliväl i in asti Pirkon piti pitää huolta si itä, että
hän oli Heikin näkyvissä, koska muussa tapauk-
sessa alkoi korvia ri ipova itku ja huuto. Tämä
jonkin verran rajoitti Pirkon l i ikkumisia.

Kesän alku oli rauhall ista puurtamista puutar-
hassa ja vil jelmil lä. Pirkon mieleen oli erityisesti
jäänyt päivä, jol loin hänen piti käydä kaupun-
gissa lääkärissä tavanomaisessa raskaudena-
jan tarkastuksessa. Sinne piti päästä naapuri-
kylästä lähtevällä armeijan moottori l la, mutta si-
täpäs ei tul lutkaan. Li isa ol i mukana, eikä autta-
nut kuin soutaa takaisin päin sel laiseen paik-
kaan, että Liisa pääsi si itä eteenpäin jalkaisin.

Pirkko lähti jatkamaan eteenpäin soutaa lipsu-
tel len. Oli täysin tyyni kertakaikkisen kaunis i l-
ma, ni in kuin Laatokalla voi ol la. Heikki ol i
tietysti mukana ja nukahti aika pian veneen
pohjal le ja nukkui jokseenkin koko matkan ajan
Seminaarin rantaan asti. Tämä alkukesän sou-
tuidyl l i poikiensa, Heikin ja odotetun Jukan
kanssa Laatokalla jäi Pirkon mieleen vaikutta-
vaksi kokemukseksi tuolta kesältä.

Tykistötulen jytinän aisti

Puhelinta ei ol lut, lähin radio ol i parin ki lomet-
rin päässä ja postikin kulki harvakseltaan.
Kesäkuun 9. päivänä käynnistyneestä suur-
hyökkäyksestä Kannaksella ei siten tul lut mi-
tään tietoa. Laatokan toisel la puolel la
Kannaksen tykistötul i ol i kuitenkin ni in voima-
kasta, että sen aisti jytinänä, väreilynä ilmassa,
ei ni inkään äänenä. Ikkunalasit hel isivät.

Vielä 1 4. kesäkuuta Pentti kirjoitti , että Viipu-
rissa on ollut rauhall ista si ihen päivään asti , si-
nä päivänä oli hälytyksiä aikalai l la. Samaan
kirjeeseen hän oli koonnut "kaiken varalta" tie-
dot vakuutuksista, saatavista ja veloista.

Samana päivänä Pirkkokin vielä suunnittel i kir-
jeessään juhannuksen viettoa Pentin kanssa,
kun Antero oli halunnut Li isan tulevan juhan-
nukseksi luokseen.

Viikonvaihteessa vietetti in Hermanin ja Matin
syntymäpäiviä. Kyläl lä alkoi levitä jos jonkinlai-
sia huhuja ja sitten kylän taloista alkoi väkeä
lähteä pois. Olo maalla rupesi tuntumaan epä-
varmalta.

Herman ja Antero kahvilla Tuohtiilla 1943.



Maanantaina kesäkuun 1 9. päivänä Liisa lähti
polkupyöräl lä kaupunkiin kyselemään, mikä on
ti lanne. Hän lähti ensin veneellä Hakalaan ja
sieltä parempia polkuja pitkin eteenpäin. I l lal la
Li isa tul i takaisin ja kertoi, että siel lä puhutaan
kaikenlaista, Viipuri on vallattu ja venäläiset
ovat vaikka missä asti.

Tuohti i l la olevia naisia lapsineen oli kehotettu
laittautumaan turval l isemmil le seuduil le. Kau-
pungissa oli taval l ista levottomampaa ja i lma-
hälytyksiä ol i ol lut usein. Tunnelma oli hyvin
epävarma ja kaikki ol ivat aikalai l la kireänä.

Antero oli aiemmin kotiväelle kirjoittamissaan
kirjeissä korostanut, että kaikenlaisia huhuja
on li ikkeellä eikä niitä pidä uskoa. Ei pidä
myöskään hätääntyä eikä lähteä pois, vaan on
syytä pysyä paikal laan ja rauhall isena. Maalla
ol isi paremmin turvassa mahdoll isi lta pommi-
tuksiltakin. Mitään hätää ei ol isi . Mutta ti lanne
näytti nyt muuttuneen.

Selma ja Herman päättivät lähteä ti istaiaamuna
20.6.1 944 kaupunkiin selvittämään ti lanteen
kerta kaikkiaan ja viemään vähän tavaraa pois.
Moottorivenettä ei enää ollut, ni inpä matka
kaupunkiin ol i tehtävä soutaen. Selmaa odotel-
ti in koko il lan palaavaksi, ei vain tuntunut kuu-
luvan. Järvel lä ol i täysi hi l jaisuus. Vasta keski-
yön jälkeen kesäyön hämärässä alkoi tyyneltä
Laatokalta kuulua airojen hil jaista l iplatusta.
Selma oli kesäyössä yksinään soutanut takaisin
kaikki kymmenen kilometriä. Herman-isä oli
jäänyt kaupunkiin hoitamaan asioita.

Poikien heppa mukaan

Selma oli keskustel lut väestönsuojelusta vas-
taavien tuttavien kanssa kaupungissa ja he oli-
vat sanoneet, että tuommoista joukkoa ei voi
missään tapauksessa jättää sinne. Isoäitiä ja
kaksi nuorta äitiä, joista toinen oli raskaana se-
kä kolmea 1 -3 -vuotiasta lasta.

Sortavalassa pelätti in venäläisten maihinousua
Kannaksella taistelevien suomalaisten selus-
taan. Sil loin saaristo voisi joutua saarroksiin.
Paikalta piti poistua välittömästi. Selma oli so-
pinut, että juhannusaattoaamuna tulee mootto-
rivene hakemaan heidät kaupunkiin.

Nyt alkoivat ki ireiset lähtövalmistelut. Näytti si l-
tä, että joka talossa leivotti in ja pesti in lähtö-
pyykkiä. Sitten pakatti in minkä ehditti in.

Kellarissa oli vielä perunoita, joita Liisa ja Pirk-
ko säkittivät ni in myöhään, kuin kesäil lan valoa
ri itti . Matti ja Heikki ol ivat myös mukana tou-
huissa. He tekivät muuttomatkaa monta päi-
vää, istuivat kynnyksellä ja soutivat sekä
pakkasivat tavaroitaan.

Juhannusaattoaamuna ani varhain tul i sitten ti-
lattu moottorivene laituri in, kul jettajana nuori
soti las. Muuttokuorma siirretti in veneeseen.
Aamu oli aivan satumaisen kaunis. Järvi ol i
pei l ityyni, taivas pilvetön. Käki kukkui ja kuhan-
keittäjät huutel ivat.

Puutarhassa oli kaikki kylvöt kaunii l la alul la ja
monivuotiset kukat suuri l la nupuil la. Kun kaikki
ol i miltei valmiina, huudahti vajaan kolmen
vuoden vanha Heikki: "Heppa mukaan, heppa
mukaan!" ja si ihen yhtyi muutamaa kuukautta
vanhempi Matti . Matti ol i edel l isvuonna nimit-
täin saanut lahjaksi valkoisen puuhevosen, jol-
la pojat pal jon leikkivät.

Puuhevosen puuttumisen muuttokuormasta he
nyt huomasivat. Ei auttanut muu kuin kirmaista
takaisin talol le heppaa hakemaan ja niin sitten
pikkumiehet tyytyväisinä ja touhukkaina astel i-
vat rantaan puuhevostaan kantaen. Siinä taisi
kostua silmänurkka venemieheksi komennetul-
ta soti laaltakin.



Liperin Korjusalmelle turvaan

Moottoriveneellä ajetti in seminaarin ni in sanot-
tuun Pumppurantaan. Oli vielä varhainen
aamuhetki, eikä haluttu herättää talon väkeä.
Kun aamu oli ni in kaunis, istutti in jonkun aikaa
rannassa ja syöti in eväitä ennen kuin lähdetti in
seminaari l la olevaan asuntoon.

Päiväl lä, kun seminaarin asunnolla ol i oltu vä-
hän aikaa, tul i Hermanin pikkuserkun Tauno
Relanderin tytär Kirsti pyöräl lä pyytämään koko
joukkoa juhannusaattoi l laksi Yhinlahteen, Re-
landerien kesäpaikal le. Niin soudetti in sitten
koko porukalla sinne juhannusaattoa viettä-
mään. Kokkoa ei kyl läkään poltettu.

Juhannusaaton vietto Yhinlahdessa oli kuulu-
nut perheiden yhteiseen monivuotiseen tradi-
tioon. Tosin tunnelma oli täl lä kerral la eri lainen
kuin ennen – Relanderien Jyrki-poika, tuore
yl ioppilas ol i sodassa – Pirkolta Viipurissa
mennyt koti ja maan yleinen ti la vaaranalainen,
mitkä kaikki painostivat miel iä. Kuitenkin ol i
herttaista ol la yhdessä ja yhdessä näitä mur-
heitakin kantaa.

Juhannuspäivänä ja sitä seuraavana sunnun-
taipäivänä pakatti in Li isan ja Pirkon sekä lasten
tavaroita. Ruvetti in myös selvittämään mihin on
mahdoll ista mennä. Yhtenä mahdoll isuutena oli
Kivi järvi, jossa Selman ja Hermanin serkul la
Ell i l lä ol i iso talo ja jossa Hermanin sisar Maikki
jo ol i . Se oli kuitenkin kaukana ja siel lä ol i jo
muitakin. Liperissä oli Hermanin serkul la Sima-
nanniemen kartano, mutta sinne oli jo si joitettu
evakkoja.

Lopulta selvisi , että ol i mahdoll ista päästä Lipe-
rin Korjusalmelle. Siel lä ol i Anteron ja Pirkon
pikkuserkun Inkeri Hall ikaisen perheellä talo,
jossa oli ti laa. Pirkko oli kirjoittanut Penti l le, että
jos hän joutuu lähtemään pois Sortavalan seu-
dulta, on Liperin Siikasalmella asuva Brynolf
Enwald se, jol le hän kertoo mihin on päätynyt.

(Jatkuu. . . )

Matin syntymäpäivälahjaksi saatu valkoinen

puuhevonen oli mukana kaikissa Matin ja

Heikin kesäpuuhissa.



Koonnut Antti Voipio, Anders Josefin
Adden Selman Pirkon Antti

Kirjoitus perustuu Karl Herman Panka-
kosken (T.95), hänen vaimonsa ja hei-
dän lastensa (Taulut 71 ja 1172)
perheiden kirjeenvaihtoon ja tallennet-
tuihin muisteluihin. Valokuvat ovat per-
healbumeista.

Julkaistu aikaisemmin Europaeusten
Sukusanomissa 2014/1.

Teksti jaettu kolmeen osaan, toinen osa julkais-
taan syksyn lehdessä.

"Suomen laulu laulaa
Suomelle"

"Suomen laulu 110 vuotta
sekakuorona"

Tiistaina 1 7.1 0.201 7 kello 1 8.00
Helsingin kaupungintalon juhlasal i

Suomen laulu järjestää
draamall isen juhlan

"Suomen Laulu
laulaa Suomelle".

I rja Kajander-Vierkensin
käsikirjoittamassa ja

ohjaamassa näytelmässä
Suomen Laulun ja itsenäisen

Suomen vaiheet kietoutuvat yhteen
ja kuoromusiikki antaa tarinal le

uusia ulottuvuuksia.

Tarinan kantavana hahmona on Suomen
Laulun perustaja Heikki Klemetti .

Muita henkilöhahmoja ovat
mm. Urho Kekkonen, Toivo
Kuula ja Rikhard Faltin.

Ti laisuudessa juhl istetaan satavuotiaan
Suomen lisäksi Suomen Laulun

muuttumista sekakuoroksi
1 1 0 vuotta sitten.

Kuoro toivottaakin erityisesti
kaikki entiset suomenlaululaiset

lämpimästi tervetul leiksi.

Musiikin johto Esko Kall io.

Vapaa pääsy.

Tervetuloa!

Soutuvene oli tärkein kulkuväline sotakesinä.

Pirkko, Heikki, Liisa ja Matti venerannassa

Tuohtiilla 1943.



Hil jattain käsiini osui äidin jäämistöstä kirjahyl-
lyyni kulkeutunut Virtain sukujuhlan juhlakirja
vuodelta 1 988. Kirjaa tutkittuani löysin suoras-
taan hykerryttävi ltä tuntuvia (uusia) tietoja -
Katari inan sukuhaaralainen kun olen.

Moni häl lströmiläinen tietää esiäidistämme Ka-
tari ina Jaskarista lähes kaiken, mutta hänen
aviopuolisostaan, esi-isästämme Simo Antin-
poika Kurjesta (myöh. Jaskari) tuskin mitään.

Irma-Liisa Särkän toimittamassa sukujuhlakir-
jassa olevat Kyll ikki Heleniuksen ja Tuomo
Ketolan yhdessä laatimat, Hällströmin suvun
virtolaista sukuhaaraa esittelevät kirjoitukset
herättivät mielenkiintoni ties kuinka monetta
kertaa.

Katari ina (Catharina) Petterintytär Hällström
(s.1 743) jäi leskeksi oltuaan hieman yli vuo-
den naimisissa Juho Juhonpoika Keski-Röys-
kön (s.1 743) kanssa. Hänen ensimmäinen
lapsensa Juho syntyi vi isi kuukautta isänsä
kuoleman jälkeen.

Viiden vuoden päästä Katari ina solmi toisen
aviol i ittonsa Simo Antinpoika Kurjen (s.1 744)
kanssa. He asettuivat perheineen asumaan
Virtain Kurjenkylään.

Simo Antinpoika oli syntynyt Kurjen talossa,
josta aikaisemmin käytetti in myös nimeä Kur-
kela. Simon äiti Agneta Heikintytär Lappi
(s.1 708) ol i aikanaan tul lut taloon miniäksi,
jäänyt leskeksi ja solminut toisen aviol i iton
Antti Joosepinpoika Pitkälän (s.1 71 3) kanssa.
Uusi isäntä oli talol l isen poika Ruovedeltä
Pitkälän kartanosta.

Katari ina Hällströmin toisen aviopuolison, Simo
Antinpoika Jaskarin sukutaustoja on isän puo-

lelta selvitetty 1 500-luvun alkupuolel le saakka.
Hänen isänsä Antti Joosepinpojan vanhemmat
olivat talol l inen, lautamies Jooseppi Matinpoika
Pitkälä (s.1 674) ja talol l isen tytär Anna Matin-
tytär Jäminkipohja (s.1 671 ). Molempien tausta
viittaa Ruovedelle.

Jooseppi Matinpojan vanhemmat olivat talol l inen
Matti Pekanpoika Pitkälä (s.1 635) ja Ruoveden
kappalaisen tytär Kristi ina Gabriel intytär Bern-
burger (s.1 645).

Ruoveden kappalainen Gabriel Petri Bernbur-
ger/Bernburgius (pori lainen) ol i avioitunut Vesi-
lahden kirkkoherran tyttären Kristi ina Josefin-
tytär Walleniuksen (s.1 628) kanssa.

Kristi inan isä Josef Mikaelinpoika Wallenius ol i
syntynyt Naantal issa 1 596 ja kuollut Vesilahdella
1 643. Hän otti suvussa ensimmäisenä käyttöön
sukunimen Wallenius. Nimi on saanut muotonsa
Naantal in latinankiel isestä nimestä Vall is Gratie
(armon laakso).

Josef Mikaelinpoika Wallenius ol i toiminut pap-
pisvihkimyksensä jälkeen Akseli Kurjen hovi-
saarnaajana sekä vuodesta 1 627 Vesilahden
kirkkoherrana. Myöhemmin hänestä tul i läänin-
rovasti .

Josef Walleniuksen isä Mikael Mikaelinpoika oli
Naantal in ja Raision kappalainen, kuten myös jo
hänen isänsä Mikael ol i ol lut.

Josef Mikaelinpoika Walleniuksen puoliso Saara
Sakariaantytär (s.1 606) ol i Uskelan kirkkoherran
tytär. Vaimon isä Sakarias Olai (latinan geneti ivi
nimestä Olaus) (k.1 621 ) ol i seurannut virassa
omaa isäänsä, kirkkoherra Olaus Petriä.

Katariina Jaskarin mies oli
nimekästä sukua



Simo Antinpoika Kurki ja Katari ina Petterintytär
Hällström perustivat Kurjenkylään uudisti lan,
joka sai nimekseen Jaskari. Nimen merkitystä
ei ol lut pystytty vuoteen 1 988 mennessä selvit-
tämään. Jaskari merkitti in Kurjenkylän taloluet-
teloon viidenneksi vuonna 1 777, Seinäjärven,
Heikkilän, Leppäsen ja Kurjen jälkeen.

Myös Kurjenkylän nimen synnystä on olemas-
sa eri laisia tulkintoja. Varmimpana selityksenä
on pidetty, että kylä on kuulunut Vesilahden
Kurkien eräalueisi in. Myös Simo Antinpojan
sukujuurista voisi hyvin päätel lä, että alun
perin Kurjen talon paikal la ol isi si jainnut juuri
Vesilahden kartanoa omistaneen Kurki-suvun
eräsija.

Eira Siltanen

Lähde: Irma-Liisa Särkkä:
Petter Hällströmin jälkeläisten
sukukokous Virroilla 30 - 31.7.1988.

Kyllikki Helenius ja Tuomo Ketola:
Hällströmin suvun virtolainen
sukuhaara.

Virtain

sukujuhlassa

2012 esitettiin

pienoismusikaali

Me kauniiksi

raivaamme

tämän maan,

joka kertoi

Katariinan ja

Simon tarinan.

Perinnekylän

talomuseon

pihapiirin

estradilla näytteli

Simo Antinpoika

Jaskaria Hannu

Hintala, ja

Katariina

Jaskarin roolissa

oli Leena

Niininen.

Kuva: Terhi

Hintala.



Sattumalta samaa sukua

Hällströmin laajan virtolaisen suvun eloon heräämisen voidaan ajatella
tapahtuneen päivälleen 31 .7.1 982.

Sinä helteisenä kesälauantaina kaksi toisilleen täysin vierasta Tampereen vanhan
kirjastotalon asiakasta – virtolaissyntyiset Tuomo Ketola ja Kyllikki Helenius -
sattuivat istumaan viereisillä mikrofilmien lukulaitteilla – toisistaan tietämättä
tutkimassa samoja syviä syntyjä.

Sattuma johdatti tutkijat vertailemaan papereitaan, ja toteamaan saman tien:
Päivää sukulainen! Kyllikki Helenius joskus muisteli, kuinka hän havaitsi naapurin
katsovan juuri samaa filmiä, mitä hän itse oli vastikään virkaili jalta tiedustellut.

Saman tien ryhdyttiinkin jo selvittelemään mahdollisuutta liittyä Hällströmin sukuun
virallisesti. Pian saatiin myös tietää, että tekeillä oli Hällströmin suvun sukukirja.

Kirjan laatija Saku Siltaloppi asui silloin Tampereella, joten yhteydenotto kävi helposti.

- Ensitapaamisemme yhteydessä Siltaloppi tokaisi, ”ettei tuon Kyllikki
Heleniuksen tarvitse edes papereita esitellä. Tuon näköisiähän ovat kaikki
Hällströmin naiset sukukokouksessa, joka kolmas vuosi Ilmajoella” Helenius kirjoitti.

Jo saman vuoden syyskesällä sukulaisiksi tulleet tutkijat kiertelivät papereidensa
kanssa sukua selvittelemässä.

Kyllikki Helenius on kertonut, että he kävivät Tuomo Ketolan kanssa järjestään
läpi kaikki Kurjenkylän talot. Näin kaksikko täydensi ratkaisevasti henkilöluvultaan
suvun suurimmasta sukuhaarasta jo olemassa olleita tietoja. Tulevan sukukirjankin
sivuille saatiin lisää tärkeää aineistoa.

Kyllikki Helenius (T.71 35) kuuluu suoraan alenevassa polvessa Katariina Jaskarin
sukuhaaraan sukuhaaraan. Tuomo Ketola (T.5890) löysi äitinsä tiedot Katariinan
ensimmäisestä avioliitosta syntyneen Juho Hirven jälkeläisten joukosta. Tuomon
isä puolestaan edustaa Katariinan toisen avioliiton jälkipolvia.

Eira Siltanen

Lähde: Irma-Liisa Särkkä:
Petter Hällströmin jälkeläisten
sukukokous Virroilla 30-31.7.1988,
Kyllikki Helenius ja Tuomo Ketola:
Hällströmin suvun virtolainen
sukuhaara.
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”Paras nuoruus, 18 -22 -vuotiaana, meni sota-

hommissa. Nuoruutta ei siis ollut, koska sen

tarvitsi isänmaa. Sota-aika sen vei, silti se un-

hoitu ei”. Näin Pentti Aro oli riimitellyt muistivih-

koonsa. Jorma Aron poimimat otteet isänsä

runsaista merkinnöistä kuvaavat niin nuoren

miehen tuntoja, luonnon kauneutta kuin sodan

vakavia tilanteitakin. Jorma Aro toteaa isänsä

korostaneen usein sitä, että kenraalit Blick ja

Tapola tekivät oikein, kun irtaannuttivat Karjalan

Armeijan Syväriltä, ja näin pelastivat kymme-

nien tuhansien suomalaisten hengen monikym-

menkertaisen vihollisen edessä. Pentti Aro itse

mukaan lukien.

Syväri ol i päämääränä
1 5.5.1 942. I lmoittauduin
asemamme toimistokor-
sussa vääpeli Heikkiläl le.
Heikkilä tuumasi murtees-
tani, että ”jaha, sieltä tulee
taas yks tottajumalauta”,
Pentti Aro oli kirjoittanut so-
tataipaleensa alkuvaiheista
muistivihkoonsa.

Patteristo ol i kantahämäläi-
nen, Forssassa kesällä -41
koottu ni in sanottu Forssan
Patteristo 9. Patterin pääl-
l ikkönä oli ensin Olof
Palmgren, el i longa Uulof.
Sitten tul i luutnantti Kansa-
nen Urjalasta. Patteriup-
seerina toimi luutnantti

Kivikoski. Patteriston peitenimi ol i Laturi. Olin
aluksi 3. tykin lataajana.

Ajoimme 30.8. i l tapuolel la tykin eteen suora-
suuntausammuntaan. Tykki suunnatti in Lotina-
pellon ratapihal le, jossa oli 9 kpl rautatievau-
nuja.

Aloitimme ammunnan aamuhämärissä 1 .9. I tse
olin laukaisi jana ja kersantti Ukkonen oli suun-
taajana. Olimme ampuneet yl i kymmenen lau-
kausta, kun kuului vihol l isen puolelta lähtölau-
kaukset sekä oikealta että vasemmalta. Olim-

me siis haarukassa. Eh-
dimme tuhota varmaan yli
puolet vaunuista ja tehdä
ratakiskot käyttökelvotto-
miksi.

Ensimmäiset vihol l isen
tykinlaukaukset menivät
yl i 500-600 metriä. Me
ammuimme täysil lä vielä
muutaman hyvän osu-
man, ennen kuin ryssän
ammukset alkoivat lähes-
tyä. Ukkonen huusi, että
nyt on viimeinen laukaus.
Lataaja Laakso Porista,
suuntaaja Ukkonen ja mi-
nä jäimme viimeisiksi ty-
ki l le.

Rintamasotilaan vaikutelmia
tavallisen tykkimiehen

näkökulmasta

Tykkimies Pentti Olavi Aro.



Heittäydyimme Laakson kanssa romahtaneen
korsun oviaukon syvennykseen, jossa oli vettä
ja l iejua. Laakson selkään tul i sirpaleita ja mi-
nun oikeaan lonkkaan, pakaraan ja jalkaan.

Pääsimme raahautumaan asemasta vasem-
malle juoksuhautaa pitkin takamaastoon, josta
meidät haetti in hevoskyydil lä patterin joukkosi-
dontapaikal le (jsp) ja sitten Syvärin luostarin
kenttäsairaalaan.

Me haavoittuneet, Ukkonen, Laakso ja Aro
saimme I I lk:n vapauden mital it.

Vartiossa Syvärijoen rannassa

Minut si irretti in kesällä -43 Tulenjohtueeseen,
joka käsitti kaksi 1 5 miehen joukkoa, joka oli
etul injassa aina 1 0 päivää ja patteri l la levossa
1 0 päivää.

Me ja tulenjohtajat sekä miehistö ol imme pää-
osin nuorempaa ikäluokkaa l. -22 ja -23 synty-
neitä.

9. patterin tulenjohtueen peitenimi ol i Helena 4,
joka oli noin 1 ,5 ki lometriä Lotinapellon alajuok-
sul le. Etul injan korsusta Syväri joen rantaan oli
noin 1 00 metriä juoksuhautaa. Siel lä rannassa
oli pesäke, josta annetti in suuntia patteri l le haa-
rakaukoputken ja astetasolevyn avulla kenttä-
puhelimen tai radiopuhelimen välityksellä. Sain
puhelinmies/titarikoulutuksen keväällä -43.

Vartiossa olti in Syväri joen rannassa aina kaksi
tuntia kahden miehen voimin. Aseina olivat ki-
vääri, konepistool i ja valopistool i sekä varsikä-
sikranaatteja.

Muistikuvat vartiosta mahtavan Syväri joen var-
ressa piirtyivät mieleen: On keskiyö. Täysi pi-
meys. Vartiomies kuulostelee aaltoja joen
rannassa, joita tuul i kehittää Syvärin virtaan.
20-vuotias poika on väli l lä kuulevinaan selvästi :
Kuin vanginsieppausryhmä olisi tulossa. Valo-
raketteja ammutaan sil loin täl löin taivaalle. Tä-
hystän konepistool i valmiina, ettei joel la ole
l i ikettä. Hil jaisuuden rikkoo aina yl lättäen kone-
kiväärin tai pikakiväärin äänet.

Jos nostat päätäsi nähdäksesi tarkemmin joel-
le, on suuri mahdoll isuus saada nappi otsaan.
Siis valvontaa 24 tuntia yötä päivää viikosta
toiseen.

Pentti Olavi Aro (1923-2001)

Pentti Olavi Aro syntyi 27.2.1923 Kangasalla ja

kuoli 15.11.2001 Ilmajoella. Hän kuuluu Jaakko

Ilkan ja Petter Hällströmin sukuun sekä on

kaukaista sukua C.G.E. Mannerheimille.

Elämäntyönsä Aro teki myymälänhoitajana

(SOK) Teuvalla ja Ilmajoella.

Pentti Aro harrasti aktiivisesti 15-vuotiaasta

lähtien puhallinmusiikkia Kauhajoella, Teuvalla

ja Ilmajoella. Soittimina olivat trumpetti ja altto.

Hän perusti muun muassa Tanssiorkesteri

Panaman Kauhajoella kevättalvella 1945.

Pentti Aron sukulaiset ovat pääosin

Kauhajoelta. Naimisissa hän oli Suoma

Marjatta Aron (s. 1925, o.s. Ylinen) kanssa.

Suoma Aro on kotoisin Kauhajoelta ja asuu

Ilmajoella. Pentti ja Suoma Aron perheeseen

syntyi Teuvan vuosina lapset Jorma -48, Heljä

(Heli) Niemi -49 ja Ilpo -55.

Yrjö-Koskisen patteristo Syvärillä

Lotinapeltoa vastapäätä 4.6. -42.

Pentti Aro tykinammus sylissään.



pääsin ylös. Ei muu auttanut. Venäläiset johtivat
tulta korkealla i lmassa olevista kiintopalloista,
jotka olivat ki innitettyinä vaijerei l la maahan.

Olimme Korva-korsussa pienen hetken Johans-
sonin kanssa tyhjäämässä maihinnousukengis-
tä enimmät kuravell it. Sitten menimme juoksu-
hautaa pitkin tuki-Helenaa.

Matkalla näin vaikeasti vatsaan haavoittuneen
Toivakan, jol la ol i molemmat jalat poikki. Hän
huusi minul le, että ”Kuolen kohta. Pyydä Pentti
kavereita silti vielä apuun jos pystyt!” Tämä het-
ki on elämäni kovin paikka missä olen ollut. Se
ei koskaan unohdu.

Kun katsoin juostessa taakseni, näin Syväri ltä
oikealle päin Leningradin suunnasta tulevan
pommikonelaivueen, 7 aina rinnakkain. Syvärin
mutkan kohdalla pommiluukut aukesivat ja
pommeja tul i meidän koko linjaamme. Siel lä
alapuolel la tuntui kuin maa repeäisi. Makasim-
me Johanssonin kanssa juoksuhaudan pohjal la.

Tulenjohtaja tehtävässään

haarajatkoputkineen

Muistikuva lomamatkasta

Eräällä lomamatkalla kesällä -43 Mäkriästä
Matkaselkään nukuin vaunun penkin al la, kun
vaunu oli aivan täynnä soti laita. Matkaselässä
soti laat ol ivat vaihtuneet tai si irtyneet toisi in ju-
ni in. Vaunuun tul i pal jon sivi i leitä - myös naisia -
pal jaine pitkine säärineen ja reisineen. Tuuma-
sin lähes ääneen penkin al la, että ”olenko tullut
haaremiin?” Emme olleet nähneet näinä vuosi-
na naisia kuin jossakin kantti inissa ja tietenkin
loma-aikoina.

Kesäkuun 21 . päivänä -44 klo 07.30 alkoi Sy-
väri l lä Neuvostol i iton tykistökeskitys - pommi-
koneitten ja maataistelukoneitten suurhyökkäys
Voimalaitoksen, Lotinapellon, Kuutti lahden yn-
nä muiden linjoja vastaan. Olin etul injassa tu-
lenjohtueessa Helena 4:ssä - Lotinapellosta
noin 1 ,5 km alajuoksul le.

Venäläiset antoivat jo keskiyöl lä puolen tunnin
tykistökeskityksen noin 2000 putkel la tuol le ko-
ko etul injan alueelle.

Olin Toivakan poijan kanssa edessä avonaises-
sa pesäkkeessä. Kuin ihmeen kaupalla juuri se
pesäke jäi ehjäksi, vaikka ympäristö ol i kaikki
ammuttu hajal le. Toivakka kiroi l i koko ajan.
Koetti varmaan sil lä rohkaista itseään.

Klo 09.00 lähti ensimmäinen ryhmä yrittämään
avonaisen suon yli tuki l injaan, johon oli mat-
kaa puoli ki lometriä. Ryhmään kuuluivat Mati-
kai-nen, Slotte, Toivakka, (joka haavoittui),
Jyrkmanni (haavoittui) ja Nikkinen (haavoittui).

Klo 9.1 0 lähtivät: Kuusela, joka haavoittui vaka-
vasti ja kuoli myöhemmin, Lankinen (haavoit-
tui), Hänninen, Jalonen (haavoittui) sekä piiska-
tykin miehet, joiden nimiä en muista. I tse otin
radiol la yhteyttä koko ajan Katajaan, Latvaan
ja Pyökkiin aina klo 09.30 saakka. Kataja ei
vastannut enää ja Latva ilmoitti ”kaikki hyvin”.

Syvärin rannasta viimeisinä

Tulenjohtaja Johansson ja minä lähdimme Sy-
värin rannasta viimeisinä klo 9.30. Putosin jo
alkumatkasta suon silmäkkeeseen. Vedin vi ltin
ja repun pääni yl i sekä kenttäradion alleni ja



Olin sataprosenttisen varma, että tässä on lop-
pu lähellä.

Samalla tiesimme, että pommituksen jälkeen
ryssä oli jo tul lut sadoil la syöksyveneil lä Syvä-
rin yl i ja vyörytys alkoi. Meidän äsken jättämiltä
pesäkkeiltä ja suolta takaamme kuului jo jalka-
väen aseiden tulta. Siinä perääntyessämme jo-
ku jalkaväen kersantti vielä ehdotti , että eikö
yritetä vielä puolustaa. Luutnantti Johansson
sanoi tiukasti , että ei kuule näin pienellä poru-
kal la kannata yrittää edes noin valtavaa hyök-
käysvoimaa vastaan tapella. Venäläiset vyöryt-
tivät jo muutaman sadan metrin päässä tukil in-
jastamme.

Venäläiset Mannerheim-kukkulalla

Päätimme oikaista pitkin umpimetsää
patteriamme kohti. Sinne päästyä
totesimme, että patteri ol i juuri irtautu-
nut taaksepäin. Venäläiset ol ivat jo
ni in sanotul la Mannerheim-kukkulal la,
ja rannasta oli koko jalkaväki irtaantu-
nut. Ennen patteri l le pääsyä tapasim-
me Kuu-selan pojan Turun puolesta
pahoin haavoittuneena. Kannattel im-
me häntä Johanssonin kanssa kaina-
loista.

Tällä sakil la yl ittäessämme Luostari-
Lotinapellon tietä venäläiset näkivät
porukkamme kiintopalloista, ja pian
kranuja tul i joka puolel le. Muutimme
suuntaa jyrkästi oikealle ja kranaatit
menivät 200 metriä vasemmalle ohi.

Yön aikana siirrytti in 3 km taakse,
22.6. töpinässä huilatti in. Toinen po-
rukka lähti vielä venäläisiä vastaan -
ainakin muistan Miettisen, Uotin (haa-
voittui 23.6.), Vilbergin, Ruuskasen, ja
Skogin.

Olin vielä 23.6. töpinässä. Samalla
venäläinen eteni Sammatuksen toi-
seen laitaan ja Mäkriän l injal le. Teki
vielä maihinnousun Aunusjokisuul le
rykmentin voimin ja sai pienen läpi-
murron Sammatuksessa 24.6.

Venäläisten painostus oli kovaa. Ankaraa tykis-
tötulta vihol l iselta juhannusyönä. Sunnuntaina
25.6. lähdetti in taas irtaantumaan. Aamulla kat-
selti in Aunuksen aukeita (Etelä-Pohjanmaan
lakeudet tul i mieleen) matkalla Nurmoilaan.

Koko päivän maataistelukoneet iskivät joukkoi-
himme ja vettä satoi taivaan täydeltä. I l lal la ol-
ti in Nurmoilan kylän pohjoislaidal la, jossa pidet-
ti in parin tunnin lepo. Sen jälkeen lähdetti in
marssimaan Äänisl innan tietä 35 km yhdellä
”saikkatauolla”. 26.6. klo 1 5.00 saavutti in Kot-
katjärvel le, jossa saati in pitkästä aikaa ruokail la
kunnolla. Nopeasti taas tykit asemiin. Venäläi-
set hävittäjät ahdistel ivat joukkojamme ja kylän
laidassa 1 00 miehen venäläispartio yritti kat-
kaista tietä.

Radiomies Aro Syvärin rannassa muutamia

viikkoja ennen suurhyökkäystä.



Maitotilkka maistui hunajalta

I l lal la lähdetti in. Venäläiset ol ivat aivan takana
ja 8. patteri lta jäi 2 tykkiä motti in, mistä seu-
rauksena 5 miestä kaatui ja 11 haavoittui. 7.
patterimme räjäytti kaikki tykit.

Matkaa jatketti in kohti Tapasjärveä, jossa olti in
27.6. Tapasjärvel lä sain eräästä talosta maitoa,
jota ol in juonut vi imeksi joskus maaliskuussa.
Se oli kuin hunajaa nuoren miehen suussa.
Rolinjärvel lä olti in vielä samana päivänä. Siis
32 kilometriä marssia ja vielä Nuosjärvel le
saakka. Puurotauko väli l lä klo 20.00. Taas
maataistelukoneet niskassa. Hirveä räiske ja
pauke.

Keskivi ikkona 28.6. klo 00.30 taas lähdetti in.
Pääsin auton lavalla 20 km. Posti tul i pitkästä
aikaa. Suoranainen ihme, kuinka se toimitetti in
tänne rintamajoukoil le. Oli herkkä hetki saada
terveisiä siskoltani Helinältä ja muilta sukulai-
si lta.

Lähdetti in taas etenemään ohi Viel järven, kun
vihol l inen oli päällämme. Sain ol la tässä koh-
den patterinpääll ikkö Kansasen polkupyörälä-
hettinä runsaat 30 kilometriä. Aamulla 29.6.
pysähdytti in Tulemajärvel lä, jossa venäläiset
koneet ampuivat 6 hevostamme.

Yöllä 30.6. lähdetti in autol la matkaan ja ajetti in
50 km. Patteriston kolonna tul i jäl jessä Salmin
kautta. Ensimmäisenä päivänä heinäkuuta Koi-
rinojal la puolustusl injal la panti in lujasti hantti in,
eikä venäläinen päässyt läpi.

U-asemassa Uomaa-Lemetti ol i kovat taistelut
1 . -3.7. -44. Venäläisten kova hyökkäys seurasi
Nietjärvel lä 1 5.7. Aamulla 1 7.7. suomalaisten
vastahyökkäys ja rankka vyörytys pysäytti ve-
näläiset joukot. Tästä ei vihol l inen enää pääs-
syt läpi. Pääpuolustusl injal la I tä-Karjalassa
Lemetti – Nietjärvi kesti .

Jorma Aro:
Otteita Pentti Aron muistiinpanoista

Valokuvat omistaa: Jorma Aro.

Perääntymisreitti 21.6. – 30.6.1944.

Muistikuva lomamatkasta
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soti laat ol ivat vaihtuneet tai si irtyneet toisi in ju-
ni in. Vaunuun tul i pal jon sivi i leitä - myös naisia -
pal jaine pitkine säärineen ja reisineen. Tuuma-
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Perääntymisreitti 21.6. – 30.6.1944.
Tykkimies Pentti Aron sota-aika

Pentti Olavi Aron sotataipale kesti tasan kaksi vuotta ja kymmenen kuukautta
(19.1.1942 -19.11.1944).

*19.1.1942 Alokkaasta tykkimieheksi Laihian Nuorisoliiton talossa, joka oli
Puolustusvoimille vuokrattuna 6/II Tk 3. 15.5.

*1942 Syvärille.
*1.9.1942 Haavoittuminen tykistökeskityksessä selkään ja pakaroihin.

*26.8.1943 Haavoittuminen korsun korjaustöissä
ruosteisesta naulasta oikeaan polveen.

*Kunniamerkit: Vm II 18/42 ja 10.9.44 Vm I 14/44
*Joukko-osasto: 5. Divisioona – Hämäläis-/Ilvesdivisioona I
II Ktr 3.n 9. patteri, joka olI sijoitettu Syvärijoen länsipuolelle

Lotinapellon kaupungin kohdalle.
Viholliset erotti joki - Syväri -, jonka Marski oli

valinnut rintamalinjojen rajaksi.



Sukukaavio viidenteen sukupolveen asti. Tekijä M.
Sakari Siltaloppi. Kaavion omistaa Eira Siltanen Virroilta.

Kuva Tampereen kokouksesta maaliskuulla 2017. Kuvassa vasemmalta: Heikki
Loppi, Eira Siltanen, Tuija Veija, Jorma Aro, Eila Lehtikallio, Riitta Vainionpää,
Maisa Toivakainen ja Terhi Pirilä-Porvali. Kuva: Marju Viertola

Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura ry
Jäseneksi li ittyminen ja jäsenmaksut 201 6-201 8

Jäsenmaksu kolmevuotiskaudelle 201 6-201 8 kerättiin vuonna 201 6.
Mikäli et vielä ole maksanut jäsenmaksua tai haluat liittyä yhdistyksen uudeksi jäseneksi

pankkiyhteys on seuraava: Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura ry
Osuuspankki FI72 5071 0040 01 35 78 BIC/SWIFT-koodi OKOYFIHH

Jalasjärven sukukokouksessa vuonna 201 5 päätettiin jäsenmaksuista seuraavaa:
Yli 1 8-vuotiaat kolmevuotiskausi 36 euroa ja alle 1 8-vuotiaat 0 euroa.
Vaihtoehtoisesti voit suorittaa kertaluonteisesti ainaisjäsenmaksun,

joka on 20 x 1 2 eli 240 euroa.

Lisätietoja taloussihteeriltä: Tuija Veija
p. 050 378 2389 e-mail: tuija.veija@phpoint.fi

Uusien jäsenten tulee lisäksi täyttää jäsentietolomake esim. netissä www.petterhallström.fi tai
perinteinen jäsentietolomake, jonka voit tilata jäsensihteeriltä: Marju Viertola

040 560 6011 e-mail: marju.wiertola@gmail.com

Te kaikki, jotka teette sukuumme liittyviä tutkimuksia, omista lähtökohdistanne, linjoista
jne. Olisi hyvä, jos toimitatte sukuseuran tietoon projektejanne. Moni muukin voi saman
aikaisesti etsiä tietoa ja voitte päästä keskinäiseen yhteyteen, yhdistää "karttojanne".
Olemme digiajassa ja tekniikka kehittyy kaiken aikaa. Itse en ole tutustunut sukujen lin-
kittymiseen netissä. Onneksi on heitäkin, joilla kärsivällisyys riittää. Sitä se tarvitsee.

Laitamme yhteystietojanne nettisivuille sitä mukaa, kun vain ehdimme niitä päivittämään.
Sen voin rehellisesti todeta, että nettisivujen päivittäminen on yksi "urakka". Ja jälleen
kerran, mitä harvemmin jotakin asiaa tekee, tuntuu taas kuin aloittaisi kaiken alusta. Vie
ainakin tässä iässä jo enemmän kuin häilyvän ja viipyilevän hetken sisäistää, mistä na-
pista pitikään painaa. Kärsivällisyydellä eteenpäin.

Meidän tulisi muistaa, miten suuren työn suvun tutkijat ovat tehneet. Kiitos heille!
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Kivistön perhe Ilmajoen Kiikerinkylästä

Kuvassa Kivistön perhettä kolmessa sukupolvessa I lmajoen Kiikerinkylästä. Johanna ja Juho
Kivistöl lä ol i kuusi lasta; El len, Emma, Liisa, Jaakko, Aarne ja Jalmari. Lasten elämänkohtaloissa
näkyivät sekä pohjalaisi l le tyypil l inen muuttol i ike että sotavuodet.

Perheen tyttäristä Ellen teki elämäntyönsä kotiäitinä I lmajoel la ja Kauhajoel la, tyttäret Emma ja
Hanna Elisabet el i Li isa puolestaan muuttivat Amerikkaan ja Emma myöhemmin perheineen
Neuvostol i ittoon. Pojat jatkoivat isänsä työtä maanvil jel i jöinä; Jaakko muutti perheineen
Kari joel le ja Jalmari jatkoi sodan jälkeen kotiti lansa vil jelyä puolisonsa Liisan os. Kulmala kanssa.
Veljeksistä Aarne oli naimaton ja työskentel i sekatyömiehenä muun muassa sukulaismaati lal la
Hyvinkäällä sekä Serlachiuksen tehtai l la Mäntässä. Hän katosi Summan taistelussa talvisodassa
vuonna 1 940. Aarnen katoaminen oli raskas menetys koko perheelle, mutta etenkin Johanna-
äidi l le.

Kuva on otettu vuonna n. 1 930. Perheen isä Juho on kuollut vuonna 1 926, l isäksi sisaruksista
kuvasta puuttuvat Liisa ja Aarne.

Takaa vasemmalta: Kaarlo Jalmari Kivistö, Emma Kärkkäinen os. Kivistö, Jaakko Kivistö
Istumassa vasemmalta: äiti Johanna Kivistö os. Malkamäki, El len Rintala os. Kivistö, Jaakon
vaimo Martta Kivistö os. Esko
Lapset edessä vasemmalta: Emman poika Lasse Kärkkäinen s. 1 929, El lenin pojat Heikki
Rintala s. 1 927 ja Voitto Rintala s. 1 925, Jaakon ja Martan tytär Kaisu Kivistö myöh. Auressalmi
s. 1 930, El lenin tytär Lahja Rintala myöh. Mollberg s. 1 924.

Kivistön perhe kuuluu Hällströmin suvun Marian sukuhaaraan ja heidän tietonsa löytyvät
sukutaulusta T. 1 041 AB. Kuvan omistaa Jalmari Kivistön tytär Ulla Piri lä I lmajoelta.

Terhi Pirilä-Porvali

TILAAN SUKUSEURAN SUKUKIRJOJA

Hinta+postikulut

___KPL Sukukirjan I osa (2. korjattu ja täydennetty painos 1 993). 44 euroa
Sukupolvet 1 -5, sukuhistoria, 403 s.

___KPL Sukukirja I I -I I I , 6. sukupolven perheet (1 991 ), 66 euroa
sukuhistroriaa, 908 s.

___KPL Matti J. Kankaanpää, Petter Hällströmin suku IV. 49 euroa
Sukutalohistoriat (1 994), 589 s.

___KPL Sukukirja V, Helena Westmanin ja Elisabet Latva-Jussilan 49 euroa
sukuhaarojen 7. polven perheet sekä sukuhistoriaa suvun
kantaäidin Elisabet Ari inin taustasta (1 997), 609 s.

___KPL Sukukirja VI , Maria Hyövältin sukuhaaran 7. polven 52 euroa
perheet sekä sukuhistoriaa suvun kantaäidin Elisabet
Ari inin taustasta (1 997), 81 2 s.

___KPL Sukukirja VI I , osat 1 -2, Carl Hällströmin ja Katari ina 66 euroa
Jaskarin sukuhaarojen 7. polven perheet sekä ALEHINTA: 30 EUROA
historiaa suvun kantaäidin Elisabet Ari inin
taustasta (2000), 1 1 25 s.

___KPL Sukukirja VI I , Suomen sodissa menehtyneet sukulaiset 31 euroa
(2002), n. 1 33 s.

___KPL The Family of Petter Hällström IX, The History of Petter 40 euroa
Hällström's Family (2003), 1 56 s.
Englanninkiel inen kirja suvun historiasta

___KPL Irja Kajander-Vierkens, Petteer ja Elisabet Hällströmin 49 euroa
suku X. Lääkäreitä Hällströmien suvussa. Lääkärien
yhteiskunnallinen asema ja maailmankuvan muutos.
(201 5) 495 s.

___KPL Jälkeläissuku 1 , Siltaloppi, Muistelmia sukuyhdistyksestä 30 euroa
ja Sofia ja Matti Si ltalopen (T.73) jälkeläiset nykyaikaan
(1 995), 336 s.



TILAAN SUKUSEURAN SUKUKIRJOJA

Hinta+postikulut

___KPL Sukukirjan I osa (2. korjattu ja täydennetty painos 1 993). 44 euroa
Sukupolvet 1 -5, sukuhistoria, 403 s.

___KPL Sukukirja I I -I I I , 6. sukupolven perheet (1 991 ), 66 euroa
sukuhistroriaa, 908 s.

___KPL Matti J. Kankaanpää, Petter Hällströmin suku IV. 49 euroa
Sukutalohistoriat (1 994), 589 s.

___KPL Sukukirja V, Helena Westmanin ja Elisabet Latva-Jussilan 49 euroa
sukuhaarojen 7. polven perheet sekä sukuhistoriaa suvun
kantaäidin Elisabet Ari inin taustasta (1 997), 609 s.

___KPL Sukukirja VI , Maria Hyövältin sukuhaaran 7. polven 52 euroa
perheet sekä sukuhistoriaa suvun kantaäidin Elisabet
Ari inin taustasta (1 997), 81 2 s.

___KPL Sukukirja VI I , osat 1 -2, Carl Hällströmin ja Katari ina 66 euroa
Jaskarin sukuhaarojen 7. polven perheet sekä ALEHINTA: 30 EUROA
historiaa suvun kantaäidin Elisabet Ari inin
taustasta (2000), 1 1 25 s.

___KPL Sukukirja VI I , Suomen sodissa menehtyneet sukulaiset 31 euroa
(2002), n. 1 33 s.

___KPL The Family of Petter Hällström IX, The History of Petter 40 euroa
Hällström's Family (2003), 1 56 s.
Englanninkiel inen kirja suvun historiasta

___KPL Irja Kajander-Vierkens, Petteer ja Elisabet Hällströmin 49 euroa
suku X. Lääkäreitä Hällströmien suvussa. Lääkärien
yhteiskunnallinen asema ja maailmankuvan muutos.
(201 5) 495 s.

___KPL Jälkeläissuku 1 , Siltaloppi, Muistelmia sukuyhdistyksestä 30 euroa
ja Sofia ja Matti Si ltalopen (T.73) jälkeläiset nykyaikaan
(1 995), 336 s.

Petter ja Elisabet Hällströmin
sukuseura r.y.

Tilauslomake 201 7



MuT PÄIVI-LIISA HANNIKAISEN KIRJOITTAMA n. 900-1 000-sivuinen

SUKUMME MUSIIKKITEOS 30.6.201 7 ASTI
ENNAKKOTILAUKSENA VAIN 50 euroa

Ennakkotilaukset nettikaupasta www.petterhallstrom.fi
tai Eila Lehtikalliolta (yhteystiedot lehdessä)

MUUT TUOTTEET HINTA + POSTIKULUT

___kpl Suvun pöytästandaari 45 euroa SUKUJUHLAKIRJAT

___kpl Isännänviiri 70 euroa Teuva 1 997, Seinäjoki 2000, Kurikka
2003, Kauhajoki 2006, Ilmajoki 2009,

___kpl Hopeinen sukumerkki 1 5 euroa Virrat 201 2 3 euroa/kpl
(pinssi) Jalasjärvi 201 5 1 0 euroa/kpl

___kpl Hopeinen sukuriipus 35 euroa

___kpl ja hopeinen ketju 45 cm 1 0 euroa TILAUSOSOITE: Heikki Loppi
Ilkantie 1 4

___kpl ja hopeinen ketju 50 cm 1 0 euroa 60800 ILMAJOKI
e-mail: hjloppi@gmail.com

___kpl Hautakiveen laitettava 60 euroa puhelin: 040 584 71 91
sukumerkki, halk. 60 mm

___kpl Pronssiin valettu suku- 300 euroa
kilpi ~1 5x20 cm
Tilauksia vähintään 3 kpl

___kpl Messinkinen sukumerkki 11 0 euroa
halk. 20 cm

TILAAJA:_______________________________OSOITE:______________________________

PUHELIN:______________________________ _____________________________________

SÄHKÖPOSTI:________________________________________________________________

JOS VASTAANOTTAJAA
EI TAVOITETA:
Marju Viertola
Miel ikintie 5
48600 KOTKA

Kaikki tuotteet nettikaupasta:

www.petterhallstrom.fi

MYÖS MUSIIKKITEOS!




