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Puheenjohtajan
palsta
Tervehdys sukulaiset!
Kolme vuotta on mennyt nopeasti ja kesäkuussa
me taas tapaamme hällströmiläisten sukujuhlassa, jonka yhteydessä on sääntömääräinen vuosikokous. Olen kuullut, että melko moni on tulossa
- tule Sinäkin!
Muistattehan, että jäsenillä on kokouksessa mahdollisuus vaikuttaa ja päättää tulevan toimikauden
neuvoston jäsenistä. Mikäli neuvoston toiminta
tuntuisi kiinnostavalta, ole yhteydessä minuun.
Valmistaudu tulemaan Vaasaan, jotta voimme tutustua sinuun.
Sukulehti on jatkossa ammattimaisempi. Kiitän
risuista ja ruusuista, joita lehtemme syntymisversiot ovat herättäneet. Kaikki palaute on tärkeää,
vain siten voimme kehittää sukuseuran toimintaa
paremmaksi.
Ystävällisin terveisin
Marju Viertola
puheenjohtaja ja jäsensihteeri
040 560 6011

Tervetuloa
sääntömääräiseen
vuosikokoukseen
Aika: Lauantai 16.6.2018 klo 10.00 - 11.15
Paikka: Vaasan ammattiopisto Vamia
Ruutikellarintie 2
65100 Vaasa
Julkaisija: Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura ry
Toimittaja/toimitussihteeri: Eira Siltanen
Taitto: Mika Piirto
Painatus 2000 kpl
Paino: Kirjapaino Hermes Oy Tampere
Kannen kuva: Esa Siltaloppi / Raippaluodon silta

PÄÄJUHLAN
OHJELMA
Aika: Lauantai 16.6.2018 klo 13
Paikka: VAMIA, Ruutikellarintie 2
Ohjelman juontaa Sarita Sandström
Vaasan harmonikkakerho johdattaa
musiikillaan juhlasaliin
Tervetuloa
Sukuseuran puheenjohtaja Marju Viertola
Vaasan kaupungin edustajan tervehdys
Musiikkia
Musiikkikirjan esittely
MuT Päivi-Liisa Hannikainen
Juhlapuhe
Teppo Ylitalo
Suomen Sukututkimusseuran puheenjohtaja,
Suomen Kotiseutuliiton valtuuston
varapuheenjohtaja, väitöskirjatutkija
Musiikkia
Huomionosoitukset
Pj. Marju Viertola
Musiikkia
Kiitos ja loppusanat
Juhlatoimikunta
Oltermannin sauvan luovutus
Vaasan marssi
Yleisö, Pohjanmiehet
Juhlakahvi
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Petter ja Elisabet Hällströmin jälkeläisten sukujuhlaVaasassa 15.-16.6.2018

SUKUJUHLIEN OHJELMA - VAMIA
Teema: Sukututkimus
PERJANTAIN 15.6. OHJELMA
Ilmoittautuminen 			

klo 11 alkaen

LAUANTAIN 16.6. OHJELMA
Ilmoittautuminen 			

klo 9 - 13

Ruokailu				klo 11-13

VUOSIKOKOUS

SUKUTUTKIMUSLUENNOT
Historiallinen sukututkimus

klo 13

Sukututkimuskouluttaja Marja Kaski johdattelee
perinteisen sukututkimuksen tiellä.
Napuen Mamsellien 			
pukeutumisesitys

klo 14.15

Geneettinen sukututkimus

klo 15.15

Sääntömääräinen vuosikokous
klo 10
Juhlasalissa - Kaikille jäsenille avoin.
Esityslista Vaasan juhlakirjassa.
				
Ruokailu				11-13

PÄÄJUHLA

-Naisena olemisen sietämätön keveys 1700-luvulla

Sukututkimuskouluttaja Riikka Piironen käsittelee geneettisen sukututkimuksen perusasioita
esimerkein.
LAPSILLE RINNAKKAISOHJELMAA
Työpaja klo 13-16 askarteluineen johdattaa nukketeatteriesitykseen luokkahuoneessa.

ILTAMUSIIKKIA VAASAN KIRKOSSA

Juhlasalissa 				klo 13
Juhlakahvi

RETKI MERENKURKKUUN
Lähtö retkelle 			

klo 16.30

Opastettu bussiretki maailman luonnonperintökohteeseen Svedjehamniin. Matkaamme Raippaluodon sillan yli (lisätietoja sivulla 6).

Iltakonsertti				klo 18.00

Kahvi makealla tai suolaisella lisukkeella Café &
Restaurant Salterietissä. Retken kesto 3 tuntia.

Laulaja Susanna Erkinheimo, Vaasan kirkko,
Kirkkopuistikko 24 (Kts. lisätietoja takasivulta)		

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Majoitusvinkkejä
Vaasaan
Olemme sopineet seuraavien
hotellien kanssa tarjoushinnat juhlan ajaksi.
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Jokainen varaa ja
maksaa huoneen itse. Huoneet tulee varata 18.5.2018
mennessä, jolloin mahdolliset jäljellä olevat huoneet vapautuvat myyntiin.
Lisätietoa löydät hotellien
kotisivuilta.
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HOTEL ASTOR
Asemakatu 4
Keskustie 3
65100 VAASA
Huonevaraus koodilla: Petter
Hällström/sukujuhlat
astor@astorvaasa.fi
tai puh 06 3269 111
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1. Vieraitten sisäänajo
Ruutikellarintieltä

1.

2. Parkkitilaa noin 500 autolle

Pääteillä on opasteet juhlapaikalle

ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA
Rewell Center 101
65100 VAASA
Huonevaraus koodilla: Petter
Hällström/sukujuhlat
sales.vaasa@sokoshotels.fi
tai puh 020 780 8850
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3. Sisääntulo parkkipaikalta

BEST WESTERN
HOTEL VALLONIA
Keskustie 3
65610 MUSTASAARI
Huonevaraus koodilla: Petter
Hällström/sukujuhlat
info@vallonia.fi
tai puh 06 328 8200
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SCANDIC VAASA
Rosteninkatu 6
65100 VAASA ja
SCANDIC WASKIA VAASA
Lemmenpolku 3, VAASA
Huonevaraus koodilla
SUK150618, suoraan hotelliin: vaasa@scandichotels.
com tai puh. 06-3578 100

Vamia
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TOP CAMPING VAASA
Vaskiluoto, 65170 VAASA
www.topcamping.fi/vaasa
tai 020 7961 255
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Tutustu lisäksi Vaasaan
osoitteessa: www.vaasa.fi
ja www.visitvaasa.fi

Kuva: Esa Siltaloppi Media

Juhlapaikkana Vaasan ammattiopisto VAMIA, Ruutikellarintie 2, Vaasa
ENNAKKOON ILMOITTAUTUMINEN

PERJANTAIN OHJELMA

Ennakkoon ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittatumislomakkeella tai kotisivujen www.petterhallstrom.fi kautta viimeistään 2.5.2018. Ajoissa
iImoittautuneiden nimet tulevat Vaasan juhlakirjaan. Pyydetään merkitsemään myös kaikki kohteet, joihin aikoo osallistua. Viitteellinen lasku
lähetetään annettuun laskutusosoitteeseen.

Perjantaina aloitetaan luennot historiallisella
sukututkimuksella klo 13.00. Luennoitsijana on
sukututkimuskouluttaja Marja Kaski. Geneettisestä sukututkimuksesta luennoi sukututkimuskouluttaja Riikka Piironen klo 15.15. Sukututkimusluentojen välissä on Napuen Mamsellien
pukeutumisesitys. Virallinen ohjelma jatkuu
tämän jälkeen iltamusiikilla Vaasan kirkossa (kts.
takasivu) klo 18.00.

JUHLAMAKSU
Sukujuhlamaksu henkilöltä on 15 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Maksu kattaa sukututkimusluennot, lastenohjelman, sukujuhlan ja -kokouksen
sekä Vaasan juhlakirjan. Mikäli tiedät oman
sukuhaarasi, voit merkitä sen kirjaimella: M=Maria, E=Elisabet, H=Helena, C=Carl ja K=Katariina.

RUOKAILUT

LAUANTAIN OHJELMA
Lauantaina on sääntöjen määräämä sukukokous
sekä sukujuhla (kts. aikataulutiedot jelmasta).
Juhlapuheessa kuullaan muun muassa uudesta
tietosuoja-asetuksesta, jota EU-maat noudattavat
25.5.2018 alkaen. Lauantai-illansuuhun on vielä
järjestetty retki Maailman luonnonperintökohteeseen, jonne bussi ajaa Raippaluodon sillan yli.
Retki alkaa klo 16.30. Ilmoittatuminen retkelle
onnistuu parhaiten lomakkeella.

Lounas on tarjolla molempina päivinä VAMIAN
ruokasalissa klo 11-13. Kun varaa lounaan etukäteen, osaa keittiö varata ruokaa riittävästi.
MUKAAN MYÖS ILMOITTAUTUMATTA

LASTEN OHJELMA
Sukututkimusluentojen rinnalla perjantaina on
lastenohjelmana Nukketeatteri Pikku Aasi työpajoineen klo 13-16. Kaikki tapahtuu samassa
rakennuksessa.

Ennakkoon ilmoittautumattomat voivat tulla
mukaan maksamalla osallistumisensa juhlapaikalla. Käteismaksut.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Retkelle Merenkurkun
maailmanperintöalueelle

Näkymä retken kohteena olevan Svedjehamnin näkötornista. Kuva Tiina Nieminen
Sisätiloissa vietettyjen päivien jälkeen on
houkuttelevaa lähteä ulos saaristoon. Sukujuhlavierailla onkin mahdollisuus vierailla
Merenkurkun maailmanperintöalueella. Matka suuntautuu bussilla Vaasan pohjoispuolella
sijaitsevan Raippaluodon pohjoiskärkeen,
Svedjehamniin.

jääkauden aiheuttamasta maankohoamisilmiöstä ja sen vaikutuksista luontoon ja kulttuuriin. Maa kohoaa täällä 8 mm
vuodessa, mikä muuttaa maisemaa jatkuvasti.

Sinne rakennetusta näkötornista avautuvat
upeat maisemat niin sanottujen pyykkilautamoreenien (De Geer -moreenit) muodostamille laajoille kentille.

Retkellä ovat mukana asiantuntevat oppaat
kertomassa alueen luonnosta, eläimistöstä
sekä maankohoamisen vaikutuksista. Linnuista kiinnostuneiden kannattaa ottaa kiikarit mukaan, sillä alueella liikkuu paljon
saaristoille tyypillisiä lintulajeja, kuten nokikanoja, tiiroja ja merikotkia.

Merenkurkun saaristo ja Korkea Rannikko muodostavat kahden valtion yhteisen
UNESCO:n maailmanperintökohteen, jossa
Suomen matala moreenisaaristo ja Ruotsin
jyrkät kalliorannat antavat yhdessä täydellisen
kuvan noin 10 000 vuotta sitten päättyneen

Matkan hintaan sisältyy kahvi, joka nautitaan
vanhaan kalasuolaamoon rakennetussa kahvilassa. Matka alkaa heti sukujuhlan jälkeen
klo 16.30 ja retki kestää noin kolme tuntia.
Ilmoittatuminen retkelle onnistuu parhaiten
ilmoittatumislomakkeella.

Sukujuhlien aikana mahdollisuus tavata toisia sukututkimuksesta kiinnostuneita

Sukujuttujen tietoisku lauantaina klo 12
Sukujuhlien aiheena on sukututkimus. Kunniapuheenjohtaja M. Sakari Siltaloppi toimitti kirjan omasta
sukuhaarastaan. Sen lähtökohtana on IV-sukupolven taulu 73 Matti ja Sofia Siltaloppi. 1995 Sakari kirjoittaa, että lähtöhenkilöt ovat kirjassa kaikkine jälkeläisineen nykyaikaan asti.
Kirjaa on myytävänä ja sen tuotto kartuttaa stipendirahastoa, josta voi anoa
avustusta omalle tutkimukselleen rahaston sääntöjen mukaisesti.
ESIMERKKI: Tämän esimerkin avulla voi jatkaa sukutietojen keräämistä ja
tallentamista. Ne, jotka jo ovat aloittaneet, voivat esitellä tutkimuksiaan toisille - jakaa ideoita ja ehkä löytää itsekin uusia tapoja. Jo tekemänne sukututkimus on myös mahdollista jättää sukuseuran arkistointikappaleeksi.
LUOKKAHUONE: Omien sukuhaarojen tutkimukseen on sukujuhlien
molempina päivinä varattu luokkahuone., jossa voi tutustua toisiin asiaa
harrastaviin sukulaisiin.
SUKUTUTKIMUSOHJELMA: Lauantaina klo 10 - 15.30 paikalla on myös
suomalaisen sukututkimusohjelman edustaja, joka esittelee ohjelman monia
mahdollisuuksia tuottaa tiedostoja, sukutauluja ja sukukirjoja. Sukujuttujen
tietoisku on lauantaina klo 12.

Lyyli Rintamäki 102
vuoden kunnioitettavaan ikään
Petter ja Elisabet Hällströmin tyttären Elisabetin sukuhaaran tämän hetken vanhimpiin kuuluva sukulaisemme on vaasalainen Lyyli Rintamäki.
Satavuotissyntymäpäivää juhlittiin lapsenlapsenlapsen kodissa sukulaisten ja ystävien kanssa kaksi
vuotta sitten. Rintamäki asuu yhä kotonaan, jossa
hoitajat käyvät huolehtimassa hänestä omaisten hoivan lisäksi.
Hyväntuulinen Lyyli-mummo on muuttanut Vaasaan
1950-luvun alussa. Myytyään maatilan Ilmajoelta
hän muutti Vaasan Kapsäkin kaupunginosaan omaan
taloon äitinsä ja tyttärensä kanssa. Silloin kasvavalle
Strömbergin (nykyinen ABB) tehtaalle otettiin paljon
uusia työntekijöitä. Samasta työpaikasta Lyyli Rintamäki jäi sitten eläkkeelle.
Hänen oman kertomansa mukaan pyöräily on ollut
parasta terveyden ylläpitoa. Kaikki matkat ovat
sujuneet pyöräillen tai kävellen. Kesälomalla oli
sukulaisten luokse Ilmajoelle hauska pyöräillä, vaikka
matkaa tuli yli 60 km. Hän on pysynyt perusterveenä
iäkkääksi asti, mitä nyt rintasyöpä leikattiin 95-vuotiaana, kuten Lyyli hymyillen kertoo.
Toivotamme hänelle hyvää vointia eteenpäin!
Riitta Vainionpää

Lyyli Rintamäki saavutti viime tammikuussa
kunnioitettavan 102 vuoden iän.
Kuva kotialbumista.

Pankakosken perheen
evakkotaival 70 vuotta sitten
osa 3/3
Pirkolta oli uusi koti jo jäänyt Viipuriin, ja Liisakin
joutui totuttelemaan ajatukseen, ettei Lahdenpohjan
kotiin ollut enää paluuta. Liisa kirjoittikin: ”Voi kun
loppuisi nyt tämä kiertolaisen elämä ja pääsisi oikein
pysyvästi asumaan ja perustamaan oman kodin, josta
ei tarvitsisi kohta lähteä, kun on päässyt elämisen
alkuun.”

aikaa ja mennä viimeisiksi päiviksi Helsinkiin Sandelsinkadulle Kitusten kaupunkiasuntoon, josta oli
lyhyt matka Naistenklinikalle. Syyskuun alkuun asti
hänen pitäisi kuitenkin olla Heikin kanssa Korjusalmella.

Asuminen toisten nurkissa kävi pitkän päälle myös
hankalaksi. Liisa vuodatti huoliaan Anterolle, kun oli
ollut puhetta, että Korjusalmella voisi joutua olemaan
pitempäänkin: ”Minä en mene takaamaan kuinka
hyviä ystäviä me olisimme sitten keväällä, kun olisi
elää kituutettu eri talouksissa ja jonotettu vuoroa, koska saisi keittää ruokansa joukolleen ja käyty kylällä
itkemässä puita itsellemme. Hyvässä lykyssä täytyisi
välillä lähteä tekemään mottia, kun ei muuten saisi
puita. Mihinkäs jätät lapset siksi aikaa, kun ei kukaan
halusta katsois edes sitä aikaa että pääsis syömään.
Kun on toisen saanut syötettyä ja tuotua tänne astialle
istumaan, ei auta muu kuin vahtia niin kauan kun
toimitus on tapahtunut. Ja sitten mennä syömään, kun
ruoka on jäähtynyt ja toiset ovat jo syöneet ja lähteneet omille teilleen.”

Liisan veljen vaimo Laura oli myös joutunut evakkoon ja päätynyt Olhavaan. Hänellä oli Matin ja Pekan ikäiset lapset. Laura oli pyytänyt Liisaa ja poikia
tulemaan luokseen. Liisan äitipuolen kotitalossa oli
asunto tiedossa.

Pirkon piti suunnitella jo vakavasti, missä lokakuun
alussa syntyvän lapsensa kävisi synnyttämässä. Kesän
alussa vaihtoehdot olivat olleet Viipuri tai Sortavala,
mutta kumpikaan ei ollut enää käytettävissä. Elokuun
alussa Selma kävi Järvenpäässä Ella-sisarensa luona
sekä Helsingissä veljenpoikansa Veikko Äyräpään
muistotilaisuudessa. Veikko oli kadonnut kesäkuussa
Kannaksen sotatoimissa.
Samalla matkalla Selma kävi myös Korjusalmella.
Pirkon suunnitelmaksi tuli mennä syyskuun alussa pariksi viikoksi Pentin luo Selänpäähän, kun oli
varmistunut, että lääninhallitus vielä pysyy siellä. Sen
jälkeen Pirkon suunnitelmana oli mennä Selma-äidin
sisaren, kummitätinsä Ella Kitusen perheen kesäkotiin Järvenpäähän. Siellä voisi odottaa synnyttämisen

Liisa ja pojat pohjoiseen

Olhava sijaitsee Iin kunnassa Oulun ja Kemin välillä
Pohjanlahden rannalla. Liisan toinen veli oli siellä
asemapäällikkönä ja isä Kaarlo Ukkola oli Kemin
asemapäällikkö.
Korjusalmella alkoi olla jo ahdasta. Useampi eri
talous niin pienessä talossa ja varsinkin keittiössä merkitsi kestämätöntä tilannetta. Pirkko totesi
kirjeessään: ”Kieltämättä meidän herskaappimme on
sellaista, että samaa paikkaa ei pitäisi rangaista kovin
pitkällä oleskelulla. Meidänlaisen joukon pitäisi elää
kokonaan erillään sivistyneestä yhteiskunnasta, jos
mieli häiriötä välttää.”
1944 samana elokuun 13. päivänä, kun Pentti pääsi
käymään Liperissä, Liisa lähti Matin ja Pekan kanssa
junalla Haapamäen kautta Olhavaan. Matka onnistui
oikein hyvin, joka asemalla missä oli vaihto, löytyi
aina ystävällisiä ihmisiä jotka auttoivat. Pojat olivat
oikein kilttejä ja nukkuivat koko yön hyvin. Liisan
kälyllä Lauralla oli apulainen, joten lasten hoitokin
oli helpompaa.
Heille oli luvassa asunto pohjoisesta naapurikunnasta
Kuivaniemestä, oikein oma mökki jossa on kamari ja keittiö sekä avoveranta, uusi rakennus. Liisan
tarkoitus oli jättää pojat Laura-kälyn ja apulaisen

hoidettaviksi ja palata Sortavalaan sadonkorjuuseen.
Sitä varten tarvittiin matkustuslupa, jota piti jonkun
aikaa odotella.
Elokuun 25. päivänä Liisa palasi Sortavalaan ja meni
Selman kanssa Tuohtiille aikoen olla siellä koko
syyskuun sadonkorjuussa. Herman
sai määräyksen matkustaa Raaheen
seminaarin asioissa ja Selma palasi
kaupunkiin panemaan hänen matkavarusteitaan kuntoon.

Kaupungissa alkoi sitten kiireellinen tavaran pakkaus. Heinäkuussa oli jo melkein kaikki lähetetty pois,
nyt oli jäljellä vain välttämättömät tarve-esineet ja
ruokatavara, marjasäilykkeet ym. Lauantaihin mennessä ne saatiin pakatuksi vaunuun seminaarin tava-

Sadonkorjuu ja lähtö
Sortavalasta
Rauhasta huhuttiin jo kovasti ja
Antero soitti, että isän olisi parasta
olla lähtemättä matkalle. Selma meni
takaisin maalle samana päivänä kuin
tieto sotatoimien lopettamisesta oli
tullut. Hän aikoi Liisan kanssa jatkaa
sadon korjausta – marjoja oli vielä
poimimatta, pellava oli jo osaksi nyhdetty.
Syyskuun 4. päivänä astui voimaan
aselepo ja lopullinen evakuointi Moskovan rauhan rajan takaa alkoi.
Keskiviikkoaamuna 6. päivä tuli
Tuohtiille yllättämättä tieto – oikein
hälytyksenä, että torstaina lähtee
viimeinen evakkojuna Sortavalasta.
Heille tuli tietysti kova kiire. Eräästä
sotilasosastosta saatiin paljon apua.
Selma ja Liisa olivat ehtineet nostaa
5 säkillistä perunaa – Liisahan sen
suurimmaksi osaksi nosti, edellisenä
päivänä oli pari sotilasta tunnin verran auttamassa.
Nyt saatiin sinne lisää apua, pari sotilasta teurasti pässin ja sitten saatiin
vielä sotilasmoottori, joka vei heidät ja
tavarat kaupunkiin. Siellä saatiin kuulla, että hälytys oli aivan väärä – vasta
lauantai-iltaan mennessä piti olla tyhjänä ja aikaa vielä pidennettiin. Karvaalla mielellä he ajattelivat kaunista
perunamaatansa, josta suurin osa oli
nostamatta, hyvää vehnäpeltoa, hernettä, pellavaa ja
juurikasvimaita, jotka kaikki piti heittää korjaamatta.
Kaalia ja kukkakaalia saatiin vähän mukaan.

Liisa, Matti ja Pekka
kävivät 23.8.1944
valokuvaamossa
Kemissä.

ran kanssa ja sen jälkeen oltiin miltei tyhjässä talossa
ja odotettiin kapsäkkien kanssa lähtöä.
Maanantaina 11. päivä syyskuuta lähtivät Selma ja
Herman Liisan kanssa viimeisen kerran Sortavalasta, jossa Herman oli syntynyt ja kasvanut ja jossa
hän Selman kanssa yhdessä oli asunut 33 vuotta. He
lähtivät Liperin kautta Järvenpäähän Ellan luo, jonne
saapuivat syyskuun 23. päivänä ja jonne he toistaiseksi aikoivat asettua. Liisa oli lähtenyt vielä perjantaina takaisin Tuohtiille ja nosti siellä sotilaiden
avulla perunaa.
Taloista olivat jo miltei kaikki asukkaat poissa. Perheen tavaroita oli paitsi Kivijärvellä myös Liperissä ja
Raahessa, viimeiset lähetykset menivät Vaajakoskelle. Sitä vain pohdittiin, milloin ne kootaan ja minne ja kuka ne kokoaa. Selma ei voinut muuta kuin
huokaista: ”Raskastahan tämä on ja vaikeaa, kun jo
toisen kerran on lähdettävä kiertolaiseksi, mutta kun
Herra lyö, ei auta muu kuin olla hiljaa. Ehkäpä Hän
aikoinaan vielä armahtaa.”

Puutarha ja muut viljelykset olivat
sotakesinä naisten vastuulla.
Pirkko ja Liisa Tuohtiilla 1943.

Antero sai loman syyskuun puolivälissä käydäkseen
Kuivaniemellä Liisan ja lasten luona. Jatkosodan
aikana saksalaisten joukkojen vastuualueen etelärajana oli Oulu. Suomi oli aselevon yhteydessä katkaissut
suhteensa Saksaan ja keskinäiset sotatoimetkin olivat
alkaneet Suursaaren taistelulla. Anteron lomamatka
oli tarkoitettu perheen evakuoinnin avustamiseen.
Evakuointipäätöstä ei kuitenkaan silloin vielä ollut
tehty. Pidettiin vielä mahdollisena, että saksalaiset
tyhjentävät omat joukkonsa näiltä alueilta. Esikuntaupseerina Antero oli muita paremmin selvillä
tilanteesta, mutta joutui palaamaan takaisin ennen
evakuointia. Anteron perhe jäi vielä tavaroiden
kanssa pohjoiseen, kun hän palasi junalla takaisin
Lahdenpohjaan.
Paluumatkalla juna seisoi Sortavalassa noin 25
minuuttia, joten Antero ehti pikimmältään käväistä
seminaarilla hyvästijättökäynnillä. Tyhjää oli, kukat vain kukkivat kauniisti ikkunoilla. Vintiltä hän
sieppasi suksensa olalle ja toi ne pois. Ne hän lähetti
Järvenpäähän samoin kuin 8 säkkiä perunoita, juurikasveja ja kaalia.
Syyskuun 22. päivänä Liisa ajoi
polkupyörällä 48 kilometriä Kemiin
ja sai siellä asemapäällikkönä olevan
isänsä kautta tiedon, että olisi korkein aika lähteä. Liisan isä hommasi
vaunun ja soitettiin Lauralle, että
hän panisi töpinäksi. Liisa meni illalla takaisin Kuivaniemeen junalla,
kun oli saanut hankittua matkaluvan Kemistä. Laura sai saksalaisilta auton, joka vei illalla jo yhden
kuorman. Seuraavana päivänä
sen oli määrä tulla toista kuormaa
hakemaan. Kun Laura kävi seuraavana aamuna kylällä, hän saikin
tietää, että täytyy lähteä aamupäivän
junalla kello yksitoista. Nyt tuli kiire, kello oli puoli
yhdeksän ja lapset olivat syöttämättä.

Tunnin päästä auto tuli hakemaan. Tavarat oli jo
etukäteen pakattu, mutta millään ei kerinnyt saaLiisa oli lähtenyt kiireesti Sortavalasta takaisin Kuiva- da kaikkia valmiiksi. Autolla oli kova kiire, mutta
niemeen. Tilanne oli siellä edelleen erittäin epäselvä. junaan päästiin. Saksalaiset räjäyttivät sillat seuraavaAntero oli lähettänyt sinne perheen tavaroita Lahna aamupäivänä 24. syyskuuta ja yhteys pohjoiseen
denpohjasta, mutta ne oli pysäytetty Ouluun. Niitä
meni poikki.
ei saanut käännyttää muualle eikä minkäänlaista
muutakaan tavaraa saanut lähettää. Pohjoisissa naaLiisa, Matti ja Pekka olivat olleet jo kolme kuukautta
purikunnissa Kemissä ja Simossa oli annettu määräys evakkomatkallansa. Nyt he joutuivat taas lähtemään
pakata tavarat, mutta ei ollut määrätty evakuointia.
uuden sodan jaloista toisen kerran evakkoon!

Jälleen sodan alta evakkoon

Ella-tädin luo Järvenpäähän
Liisa ja pojat sekä Laura lapsineen pääsivät lähtemään Oulusta parin päivän päästä junalla etelään.
Matkan kohde oli heilläkin jo etukäteen suunniteltuna, Ella-tädin kesäkoti Vuorela Järvenpäässä. Matka
Oulusta Järvenpäähän kesti 36 tuntia. Juna oli täynnä
ja saapui 10 tuntia myöhässä. Ihmeen hyvin pojatkin
kestivät matkan vaivat. Väsyneitä he olivat kovasti ja
vähän oli nuha ja vatsat epäkunnossa, mutta pian he
reipastuivat. Järvenpäässä oli oltu huolestuneita heistä, kun lehdistä huomattiin, että sotatoimet lähenemistään lähenivät Liisan perheen kotiseutuja.
Pirkko lähti Liperistä syyskuun 5. päivänä Selänpäähän Pentin luokse pariksi viikoksi. Lääninhallituksen suunnitelmiin kuului nyt asettuminen talveksi
Selänpäähän. Pentin majapaikan kanssa sovittiin
asumisesta. Aseet olivat vaienneet eikä pommituksia
tarvinnut enää pelätä.
Syyskuun 19. päivänä Pirkko lähti Järvenpäähän.
Kun Pentti oli saattamassa Pirkkoa linja-autoon, tuli eräs lääninhallituksen miehistä
polkupyörällä paikalle ja kertoi, että nyt on
tehty Moskovassa välirauha. Pirkko saapui
Heikin kanssa Järvenpäähän Kituselle, tyttäret Maija ja Elina olivat silloin molemmat
siellä. Maija oli juuri valmistunut maisteriksi ja lähdössä stipendiaatiksi Ruotsiin.
Järvenpään Vuorelassa oli sukukokouksen
tuntua.
Ensimmäisenä saapunut Pirkko jatkoi matkaansa Helsinkiin synnyttämään. Heikki jäi
Selma-mummin ja Herman-isoisän hoitoon. He olivat tulleet Liperistä syyskuun
23. päivä. Liisa tuli pohjoisesta 27. päivä
poikineen ja Laura lapsineen joukon jatkoksi. Kun taloon oli Kitusten kaupunkiasunnosta tuotu tavaroita turvaan pommitusten varalta,
oli tunnelma varmasti tiivis.
Ella ja Eemeli Kitunen asuivat Helsingissä Sandelsinkadun kaupunkiasunnossaan. Pirkko oleskeli viikon
verran Helsingissä Ella-tädin luona odottaen synnytykseen lähtöä. Kun Selma oli käymässä Helsingissä,
sattui myös Bertha-täti Kotkasta tulemaan sinne samana päivänä. Niinpä sisarukset Selma, Bertha ja Ella
saivat viettää mukavan päivän Pirkon kanssa. Illalla
Pirkon tuli aika lähteä Naistenklinikalle. Selma ja Ella
saattoivat Pirkon autoon. Yöllä syntyi onnellisesti poika, jolle oli jo valmiina nimikin, Jukka Taneli.
Syksyn lopuksi Pirkon ja Pentin perhe pääsi Jär-

venpään ja Selänpään kautta muuttamaan Kotkaan,
jonne Viipurin lääninhallitus oli rauhan tultua asettunut. Kun evakkoperheelle oli löytynyt oma alivuokralaisasunto ja päästiin muuttamaan, kysyi Heikki
kirkkaalla pojan äänellä ensimmäiseksi: ”Mihin myö
sit täält männään?”
Herman lähti lokakuussa hoitamaan johtajan virkaansa seminaarille, joka oli nyt sijoitettuna Raaheen. Selma lähti sinne Järvenpäästä joulukuun
alussa, kun asunto oli järjestynyt. Antero vuokrasi
Järvenpäästä Kitusen kesäpaikan perheelleen asunnoksi ja palasi toimeensa Helsingin yliopistoon.
Lokakuun 12. päivänä 1944 Antero kirjoitti Liisalle:
”Muistinpa tässä, että tänään on kulunut täsmälleen
viisi vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran näimme
toisemme Mökerikössä. Onpa kerinnyt sen jälkeen
tapahtua paljon. Kolme evakuointia on tullut jo meidänkin osallemme. Ja neljä vuotta sotaa näistä viidestä. Mutta onpa toiselta puolen kaksi poikaa ja kolmas
odotettavana.”

Pentti Voipio Viipurin lääninhallituksessa maaherra Arvo Mannerin kanssa.
Koonnut Antti Voipio, Anders Josefin, Adden Selman,
Pirkon Antti
Kirjoitus perustuu Karl Herman Pankakosken (T.95),
hänen vaimonsa ja heidän lastensa (Taulut 71 ja 1172)
perheiden kirjeenvaihtoon ja tallennettuihin muisteluihin. Valokuvat ovat perhealbumeista.
Julkaistu Europaeusten Sukusanomissa 2014/1.
Osa 1 julkaistiin Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseuran kevät/kesälehdessä 2017 ja osa 2 syksyn numerossa
2017.

HÄLLSTRÖMIN UUSI
SUKUKIRJA ESITTELEE
LÄHES TUHAT
MUUSIKKOA

Tamperelainen muusikko Pate Mustajärvi
tunnetaan erityisesti rockyhtye Pobedan
laulusolistina. Hän on tehnyt myös näyttävän soolouran. Kuva: Harri Hinkka

Juuri ennen viime joulua ilmestyi Petter ja Elisabet
Hällströmin sukuseuran lähes kymmenen vuotta
valmisteilla ollut suurteos suvun musiikintekijöistä ja
taitajista.

Ranta, professori, rehtori ja musiikinhistorioitsija
Veikko Helasvuo sekä professori, kansanmusiikin
tallentaja ja tutkija Erkki Ala-Könni saavat kirjassa
oman lukunsa.

Kirjan on toimittanut musiikin tohtori Päivi-Liisa
Hannikainen. Hänen apunaan kirjoittajina ovat toimineet Irja Kajander-Vierkens, Terhi Pirilä-Porvali ja
Eira Siltanen.

Omaksi kokonaisuudekseen on koottu 1900-luvun
lopun ja tämän päivän esiintyviä taiteilijoita, muita
musiikin ammattilaisia ja ammattimaisia harrastajia.
Klassisen musiikin saralla kirjassa esitellään muiden muassa kapellimestarit Santtu-Matias Rouvali
ja Susanna Mälkki, pianisti, kapellimestari, säveltäjä
Olli Mustonen, sellotaiteilija Hannu Kiiski, oopperalaulaja Johanna Tuomi ja soolosellisti Sennu Laine.

Musiikkia ja musiikin taitajia Hällström-suvussa
neljällä vuosisadalla on yli tuhatsivuinen järkäle, joka
sisältää 827 musiikin ammattilaisen ja harrastajan
esittelyt.
– Kirjan kansien sisällä korostuu Hällströmin jälkeläisten rakkaus musiikkiin, Päivi-Liisa Hannikainen
sanoo.
Hällströmin suvun koko henkilömäärän on arvioitu
nousseen yli 100 000, joten heitä on tässä kirjassa
esitelty alle yksi sadasosa.
– Jokaista kohderyhmään kuuluvaa henkilöä aina
1700-luvulta tähän päivään saakka ei selvityksessä
ole toki onnistuttu kartoittamaan, mutta merkittävä
joukko kuitenkin, Hannikainen toteaa.
Hannikaista avustanut ja kirjan oikolukenut Eila
Lehtikallio kertoo kirjasta karsitun pois elämäkerrat,
sillä kirjassa keskityttiin nimenomaan musiikkiin.
Hän on yllättynyt suvun
musiikkiharrastuksen laajuudesta.
– Oli mielenkiintoista havaita, miten kaikki musiikin
osa-alueet vanhasta kirkkomusiikista oopperaan,
kansanmusiikkiin, jazziin ja
kevyeen musiikkiin ovat
edustettuina.

Kevyemmän musiikin ja jazzin taitajista omat kappaleensa kirjassa saavat kymmenien muiden rinnalla
artisti Pate Mustajärvi, jazzmuusikko Ville Rauhala,
säveltäjä pianisti ja kapellimestari Esa Helasvuo ja
pianisti ja teatterikapellimestari Lasse Hirvi.
Myös Ti-Ti Nalle -täti Riitta Korpela ja Softengine-bändistä tunnettu muusikko Topi Latukka esitellään kirjassa. Lisäksi kirjaan on koottu satojen
muiden muusikoiden, musiikin taitajien, harrastajien
ja opettajien esittelyt.

Skoonesta
Pohjanmaalle
Suvun kantaisä Petter Hällström oli kuuleman mukaan tuonut kotiseudultaan Skoonesta pienikokoisen
viulun, ja hän myös soitti sitä. Päivi-Liisa Hannikaisen mukaan kyse lienee ollut niin sanotusta taskuviulusta.

Lehtikallio on myös tyytyväinen kirjan ulkoasuun ja
siihen, että vaikka materiaalia
on paljon, se saatiin kuitenkin
yksien kansien väliin.

Tunnettuja
muusikoita
Suvun eilispäivän neljä merkittävintä musiikkipersoonaa,
säveltäjä ja kuorokapellimestari Heikki Klemetti, säveltäjä,
pedagogi ja musiikinhistorioitsija Sulho

Erkki Ala-Könni teki merkittävän työn tallentaessaan
Hällströmin suvun pelimanniperinnettä. Kuva: Internet

Heikki Klemetti johtaa
kuoroa Sulasolin ensimmäisillä Laulu- ja soittojuhlilla Tampereella
1934. Kuva: Sulasolin
arkisto

Ilmajoella vaikuttaneen Petter Hällströmin on kerrottu laulaneen omenapuissa istuneille pääskysille.
– Petterin ja hänen puolisonsa Elisabetin kotona
Jussilan talossa Ilmajoella soivat virret, laulut ja viulu,
Hannikainen tietää.
Myös pariskunnan lapset harrastivat musiikkia.
Heidän vanhin lapsensa Carl Hällström oli pappi ja
liturginen laulu kuului hänen toimenkuvaansa.
Suvun ensimmäinen soitinrakentaja oli Carlin poika
Fredrik Adolf. Hänen pääinstrumenttinsa oli
barokkialttoviulu.

Taitavia
pelimanneja
Muiden muassa Petterin ja Elisabetin tyttäristä Katariina Jaskarin tiedetään opettaneen lapsilleen soittoa.
Katariinan poika Joonas Komsi, joka syntyi vuonna
1788, on suvun varhaisin tunnettu pelimanni. Hänen
tyttärensä Karoliina Moukari oli 1800-luvulla
poikkeuksellisen taitava viulupelimanni.
Pelimanniperinne elää vielä nykyäänkin etenkin Katariinan jälkeläisissä. Heitä esitellään kirjassa useita.
Tuija Veija

Musiikki-kirjan
voi tilata Petter ja
Elisabet Hällströmin sukuseuran
markkinointisihteeriltä tai yhdistyksen nettisivujen kautta.

www.petterhallstrom.fi

Mistä m’oomma?

Petter ja Elisabeth Hällströmin Sukuseura ry
Sukuyhdistys perustettiin v. 1969 Ilmajoella. Keskeinen henkilö
suvun yhteistoiminnan aikaansaamiseksi oli pankintarkastaja E.
Sigfrid af Hällström, joka itse tutki suvun skoonelaista taustaa. Jäsenmäärä on tällä hetkellä n. 2000 henkilöä.
Yhdistyksellä on oma sukumerkki, jonka on suunnitellut heraldikko Gustav von Numers v.
1977. Virtain sukukokoukseen v. 1988 valmistuivat yhdistyksen pöytästandaari ja sukuviiri
sekä kuvanveistäjä Lauri S. Ketolan suunnittelema pronssinen sukukilpi.
Yhdistys jatkaa sukututkimusta edelleen ja samoin pyritään tuottamaan myös sukuun liittyvää historiallista tutkimusta. Sukujuhlien yhteydessä julkaistaan juhlakirjanen, johon sisältyy
juhlapaikkakuntaan liittyvää sukutietoutta täydentävää tutkimusta. Yhdistyksen toimintaa
johtaa 15-jäseninen sukuneuvosto.

Sukuneuvoston jäsenet 2015 – 2018
Puheenjohtaja ja jäsensihteeri

Marju Viertola (K)
Kotka, 040 560 6011
e-mail: marju.wiertola@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Terhi Pirilä- Porvali (M,M)
Ilmajoki, 040 777 2876
e-mail: terhi.pirila@gmail.com

Sihteeri

Eira Siltanen (K)
Virrat, 044 091 6949
e-mail: et.siltanen@gmail.com

Markkinointisihteeri

Heikki Loppi (M)
Ilmajoki, 040 584 7191
e-mail: hjloppi@gmail.com

Taloudenhoitaja

Tuija Veija (K)
Kurjenkylä, 050 378 2389
e-mail: tuija.veija@phpoint.fi

Arkistonhoitaja

Eila Lehtikallio (M)
Helsinki, 040 715 1952
e-mail: eila.lehtikallio@kolumbus.fi

Sirkka Uschakoff (K)
Kokkola, 050 323 7872
e-mail: suschakoff@gmail.com
Jorma Aro (M)
Seinäjoki, 0500 268 605
e-mail: jorma.aro@netikka.fi
Marja-Liisa Saunela (M)
Ilvesjoki, 040 868 0809
e-mail: marja-liisa.saunela@netikka.fi
Elina Kivi (C)
Tampere, 0406670981
e-mail: elina.kivi@hotmail.com
Maisa Toivakainen (C)
Helsinki, 050 377 3523
e-mail: maisa@toivakainen.fi
Riitta Vainionpää (E)
Vaasa, 040 776 0474
e-mail: riittavainionpaa@netikka.fi
Mika Piirto (M,E)
Pirkkala, 040 553 3401
e-mail: mika.ville.piirto@gmail.com
Tero Tammela (K,M)
Jalasjärvi, 040 026 7336
e-mail: tammelatero@gmail.com

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautusosoite: Jäsensihteeri Marju Viertola, Mielikintie 5, FI-48600 KOTKA
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Susanna tunnelmoi
perjantaina Vaasan kirkossa
Perjantai-iltana sukujuhlassa voi nauttia herkän musiikkihetken Vaasan kirkossa. Suvun
nuorta polvea edustava Susanna Erkinheimo johdattaa yleisön laulullaan suurten tunteiden
äärelle – rakkauteen ja rakkaudesta luopumiseen, ja jälleen voimaantumiseen. Susannaa säestävät Ari Puro pianolla ja Sakari Lilja kitaralla. Tilaisuuden juontaa kappalainen Arto Lehtineva.
Laihialainen Susanna Erkinheimo on laulanut koko elämänsä erilaisissa kokoonpanoissa kuoroista ja bändeistä bigbandiin. Hän on opiskellut muun muassa Kaustisten musiikkilukiossa.
Suuremman yleisön tietoisuuteen Susanna nousi television Idols-kilpailusta, jossa hän sijoittui toiseksi vuonna 2012. Ohjelmia saa myös ovelta hintaan 10 euroa.
Susanna Erkinheimon laulusta voi
nauttia sukujuhlaviikonloppuna
perjantaina klo 18 Vaasan kirkossa.

