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SUKUSEURAM M E KOLM ANNELLE VUOSIKYM M ENELLE (Veli Nykänen)
Sukuseuramme täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Vuonna 1992 Vehmersalmen Puutossalmen ja
Juonionlahden Soiniset ryhtyivät puuhaamaan yhteistä sukuseuraa, jonka tehtäväksi kaavailtiin suvun
yhteenkuuluvuuden kehittäminen ja omien sukujuurien etsiminen. Kiinnostus sukuseuratoimintaan
laajeni myös Leppävirran Soinisten keskuuteen sekä Kaavin ja Outokummun Soinisiin.
Sukuseuran ensimmäisenä esimiehenä toimi puutosmäkeläinen Viljo Soininen, jota tehtävässä seurasi
ritoniemeläistaustainen Leppävirralla asuva Pentti Soininen. Kuopion sukukokouksessa vuonna 2008
uuden esimiehen tehtäviin valittiin Veli Nykänen. Sukuseura on koko toimintansa ajan ylläpitänyt
niitä ohjeita ja tehtäviä, joita seuraa perustettaessa sille asetettiin. Sukuseuran hallitus on katsonut
tarpeelliseksi laatia sukututkimuksen, jonka toteuttamiseksi valittiin kirjatoimikunta.
Sukuseuran suurin ponnistus oli sukukirjan toimittaminen. Ajatuksen sukutietojen saattamisesta yksiin
kansiin aloitti puutosmäkeläinen Inkeri Puustinen. Hän oli koonnut suppean tietokannan Puutosmäen
ja Juonionlahden Soinisista. Samoin rautalampilainen Jouko Soininen kokosi Soinis-suvun tietoutta
Kaavin ja Outokummun Soinisista. Kirjan sisällön kokoamiseen tavalla tai toisella osallistui toista
kymmentä henkilöä. Kirjan toimittajana toimi Veli Nykänen. Kirjan täydennysosan seura julkaisee
muistitikkuversioina, jotka on päivitetty keväällä 2012. Tietokanta sisältää noin 500 sukutaulua
enemmän kuin kirjassa on esitetty. Näiden lisäksi liitteeksi on otettu Karjalan luovutetulta alueelta
olevien Soinisten kirkonkirjatiedostot.
Tämän 2012 juhlavuoden kunniaksi seura on päättänyt valmistuttaa sukutunnuksiksi taiteilija Riikka
Soinisen suunnitteleman pöytästandaarin sekä salkoviirin, joka sopii 7-9 metrin lippusalkoihin. Näitä
voi tilata sukuseuran sihteeriltä tai esimieheltä.
Sukukuntamme juhlakokous pidetään 28.7.2012 suvun kantatilalla Alapihalla Kuopion
Juonionlahdessa olevalla Kalakeitaalla. Alapiha määriteltiin tilaa perustettaessa kalastustilaksi.
Tähän sukujuhlakokoukseemme saapuvat toivotan sydämellisesti tervetulleiksi ja nauttimaan
sukukuntamme yhdessäolosta.
Sukukirj atoimikunta:
Jukka-Pekka Soininen,
Veli Nykänen, Simo
Soininen.
Oikealla Velin vaimo
Anneli Nykänen
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SOINISTEN SUKUSEURA
Soinisten sukuseura on perustettu vuonna 1992. Sukuseuran tunnus on vanha riimukiijain lehden
kannessa. Riimukirjain on vanhin Soinisten omistaman talon puumerkki. Merkki on löytynyt Kuopion
lähellä sijaitsevan Soisalon saaresta. Puumerkki kertoo suvun varhaisesta oppineisuudesta. Merkin alla
oleva englanninkielinen teksti korostaa suvun kansainvälisyyttä. Etusivulla olevat Karjalan ja PohjoisSavon vaakunat kuvaavat Soinisten vaellusta Laatokan Karjalasta Pohjois-Savoon Soisalon saareen.
Sukuseura jäljestää kahden vuoden välein sukukokouksen heinäkuun viimeisenä lauantaina. Soinisten
sukuseura on rekisteröity, ja kuuluu Sukuseurojen Keskusliittoon.
Sukuseuraan liittymisen
kertamaksu on 10 euroa/perhe. Vuosittainen jäsenmaksu on vain 7,50 euroa/perhe/vuosi. Jäsenmaksun
maksaneet saavat jäsenlehden. Joka toinen vuosi maksetaan jäsenmaksu kahdelta vuodelta.
Jäsenmaksuilla katetaan seuran lehti sekä sukukokouksen tilavuokrat, kahvit, sauna ja rantakala.
Hallituksen jäsenet eivät saa palkkaa, vaan tekevät työtä seuran hyväksi ilman korvauksia.
Jäseniä seurassa on 173 henkilöä. Vuoden aikana seuraan liittyi kaksi uutta jäsentä. Seuraan liitytään
ilmoittautumalla jäseneksi sihteerille. Taikka ottamalla yhteys hallituksen jäseneen, joka asuu
paikkakunnallasi. Sihteeri lähettää pankkitilin tiedot jäsenmaksun maksamista varten. Osoitteen- ja
nimenmuutokset ilmoitetaan sihteerille. Liity seuraan, jos et ole jäsen. Sukuseura julkaisee Soinisten
Puumerkki-nimistä lehteä, jota jaetaan jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Sukuseuralla on kotisivut
osoitteessa www.suvut.genealogia.fi/soininen.
Soinisten suvusta on kirjoitettu 500-sivuinen sukukirja, jossa on suvun historia 1500-luvulta
nykypäivään. Kirjaa on saatavilla enää muutama kappale. Myynnissä on kiijan tiedot sisältävä
nettitikku. Tikussa on yli 10 000 Soinisten sukuun kuuluvan nimet, myös sukuun avioituneet.
Sukutauluja on päivitettyjä täydennetty, ja henkilötarinaa on lisätty. Nettitikku sisältää kirjan tietojen
lisäksi 1500-1800 kappaletta luovutetun Karjalan Soinisia, sekä Juonionlahden Pitkäjärven Soinisten
tiedot. Nettitikun hinta on 20 euroa plus lähetyskulut. Myyntiin tulee myös sukuviiri, hintaan 75 euroa
plus lähetyskulut sekä sukustandaari pöytämallina hintaan 30 euroa plus lähetyskulut.

SUVUN JÄSENTEN KIRJOITUKSIA JA TAPAHTUM IA
Suvun jäsenten kirjoittamia tarinoita, kertomuksia, runoja, pakinoita, valokuvia, tapahtumia ja
perinnetietoutta aletaan julkaista Puumerkki-lehdessä. Tarinat voivat olla itse koettuja tai suvussa
muistitietona kulkeneita. Perhepiirin tapahtumista, kuten syntymistä ja häistä, voi lähettää ilmoituksen
tai pienen kirjoituksen. Muistokirjoitukset ja 1-100-vuotisjuhlien viettäjistä kertovat jutut ovat
tervetulleita. Pane siis kynä käteen tai tietokone auki. Aikaa on vuoden 2014 helmikuuhun asti, ennen
seuraavaa heinäkuun sukukokousta. Päätoimittajan yhteystiedot löytyvät viimeiseltä sivulta.

RUNO ’’TA LVIO N G ELLA ” (Ulla Heikkinen)
Kalastus on Villen oma juttu, asiasta mummollekin tehty tuttu.
Muistaa mummo joulun aikaan oisko pilkistä nyt taikaa?
Pukinkonttiin pantavaksi, kalan suuren nostajaksi.
Aurinkoinen talvisää houkuttaa jo pilkkijää.
Kairat, pilkit esille ja isän kanssa vesille.
Villen ikä kuusi vuotta reikä jäässä suuri oisi suotta.
Ei aikaakaan kun kala nappaa mutta kuinkas sen nyt tappaa,
Kun ei mahdu kala tuosta avannosta kairatusta.
Ja matkan päässä tuolla istuu isä - Matti avannolla.
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SOINISTEN SUKUSEURAN HISTORIIKKI (Veli Nykänen)
Vuonna 1992 mietiskeli Vehmersalmen Puutosmäessä maijatilaa pitävä Heikki Kurki, että
Puutosmäen koulun opettaja Inkeri Puustinen oli ansiokkaasti tutkinut Soisalon saaren pohjoisosassa
sijaitsevien Puutosmäen ja Juonionlahden kylien sukutalojen historiaa. Ja samalla Soinisten suvun
historiaa. Inkerillä alkoi ikä painaa, ja oli olemassa vaara, että koottu tieto menneestä häviää tiedon
keränneiden mukana. Jottei näin tapahtuisi, Heikki Kurki alkoi puuhata Soinisten sukuseuran
perustamista.
Soinisten sukujuhla jäljestettiin ensimmäisen kerran Puutosmäen koululla vuonna 1992. Teemana oli
’’Soiniset 450 vuotta Puutosmäessä”.
Ensimmäiseen juhlaan osallistui lähes sata henkilöä.
Ohjelmassa oli avoimien ovien päivä sukutiloilla, käynti Puutosmäen sankarihaudoilla,
jumalanpalvelus Vehmersalmen kirkossa, nuotanvetoa ja rantakalaa. Juhlaesitelmän Soinisten suvusta
piti Inkeri Puustinen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Kurki ja sihteerinä Irene Soininen.
Kokouksessa päätettiin perustaa Soinisten sukuseura. Seuraa ei vielä rekisteröity, koska säännöt eivät
vielä olleet valmistuneet. Sukuseuran vanhimmaksi valittiin Kuoppahaijun Viljo Soininen, hänen
varamiehekseen Heikki Kurki, tiedottajaksi Irene Soininen ja rahastonhoitajaksi Jukka-Pekka
Soininen. Kokouksessa sovittiin, että sukujuhlat pidetään kahden vuoden välein.

Puutosmäen vanha kansakoulu Vehmersalmella Pohjois-Savossa
Vuonna 1995 pidettiin Soinisten sukuseuran kokous niin ikään Puutosmäen koululla. Juhlaesitelmän
piti Jyri Paulaharju aiheenaan vuonna 1989 julkaisemansa tutkielma ’’Soinisia ja Carlsoneja”.
Tutkielma käsittelee Jyri Paulaharjun puolison Ritva Helinä Paulaharjun, s. Soininen, suvun vaiheita.
Vuoden 1998 elokuussa Soinisten sukuseuran kokous ja sukujuhla jäljestettiin edelleen Puutosmäen
koululla. Juhla päättyi tuolloinkin rantakalailtaan.
Vuoden 2000 heinäkuussa järjestettiin sukujuhla Vehmersalmen Ritoniemessä. Viljo Soininen luopui
seuran vanhimman tehtävistä, ja seuran puheenjohtajaksi valittiin Pentti Soininen. Sukuseuran
sihteeriksi valittiin Timo Soininen. Päivällä tutustuttiin Tetrimäkeen. Savusaunan jälkeen nautittiin
perinteinen rantakala. Virkuimmat jaksoivat seurata aamuyöhön Ritoniemen ravintolassa Petroskoin
Revyyteatterin esitystä ’’HJYVÄ”. Päätettiin seuran nettisivujen laadinnasta ja seuran oman lehden
julkaisemisesta, jonka päätoimittajana aloitti Timo Soininen.
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Vuonna 2002 kokoonnuttiin Pohjois-Savoon Leppävirralle hotelli Vesi-Leppikseen. Ohjelma alkoi
Leppävirran kirkossa Jukka Kuhan urkukonsertilla, jonka jälkeen kokoonnuttiin sukuun kuuluneen
kansanrunoilija Olli Kymäläisen patsaalle. Pentti Soininen kertoi Olli Kymäläisen taustasta, ja esitti
otteita Kymäläisen runoista. Illaksi siirryttiin Mustinmäen maisemakylän kautta Soinilansalmelle,
jossa saunottiin ja syötiin rantakalaa. Seuran ensimmäinen Soinisten Puumerkki -lehti ilmestyi.
Lehden etusivulla olevat Karjalan ja Pohjois-Savon vaakunat kuvaavat Soinisten suvun vaellusta
Karjalasta, Saimaassa sijaitsevasta Äet-saaresta Pohjois-Savoon Soisalon saareen. Soinisten vaellus
tapahtui suuren, Savoon ja Kainuuseen suuntautuneen, muuttoliikkeen aikana 1500-luvulla. Näin
kertoi Soinisten Puumerkin ensimmäisen numeron toimittanut sihteeri Timo Soininen.
Lehden etusivulle painettu vanha riimukirjain on vanhin Soisalonsaaresta löytynyt Soinisten käyttämä
puumerkki. Merkki korostaa suvun varhaista oppineisuutta. Merkin alle kirjoitettu teksti 'Since 1541
on the Isle of Soisalo' korostaa suvun kansainvälistä merkitystä. Leppävirran juhlaan valmistuivat
seuran nettisivut, jotka oli laatinut nettisivujen toimittaja Kaisa Soininen. Puheenjohtajana jatkoi
Pentti Soininen, sihteerinä Timo Soininen, ja päätoimittajaksi valittiin Liisa Soininen. Vuoden 2004
heinäkuussa järjestettiin sukujuhlat Kuopiossa Hotelli Savoniassa. Sukukokouksen aluksi kuultiin
kaksi juhlaesitelmää. Kasvatustieteen tohtori Pauli Arola piti esitelmän Mikael Soinisen elämäntyöstä
ja Jouko Soininen piti esitelmän Kaavin Soinisista. Kuopion kokouksessa ilmestyi Puumerkki-lehti
numero 2. Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Veli Nykänen, sihteerinä jatkoi Timo Soininen ja
Puumerkki- lehden päätoimittajaksi valittiin Liisa Liekkinen.
Kokouksessa päätettiin Soinisten sukukirjaprojektin käynnistämisestä. Projektin vetäjäksi valittiin
Simo S. Soininen. Kuopion sukukokouksen päätteeksi risteiltiin Kuopion satamasta Ukko - laivalla
Alahovin viinitilalle. Alahovin viinitilalla vietettiin perinteinen rantakalan syönti-ilta, viinitilan
tuotteita siinä seassa maistellen. Rantakalaneuvos Jukka-Pekka Soininen valmisti ranta-kalan.

Kokousväkeä Muuruveden maatalousoppilaitoksella 2006
Vuoden 2006 heinäkuussa sukujuhlaa isännöi Muuruveden maatalousoppilaitos Pohjois-Savossa
Juankoskella. Koillis-Savo lehti otsikoi juttunsa 22. heinäkuuta pidetystä sukujuhlasta ’’Soinisia
kansanedustajista kuolemaantuomittuihin”.
Puumerkki lehti numero 3 ilmestyi. Sukuseuran
puheenjohtajana jatkoi Veli Nykänen, ja sihteerinä Timo Soininen. Puumerkin uudeksi
päätoimittajaksi valittiin Reijo Soininen. Päätettiin sukukirjaprojektin loppuun saattamisesta.
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Vuonna 2006 Sukukokouksen yhteydessä jäljestettiin ATK-klinikka, jossa jokainen voi etsiä
kootuista tiedostoista sukujuuriaan. Juhlaesitelminä kuultiin esitelmät kansanedustaja Heikki
Soinisesta
sekä
Polvijärven
ja
Kaavin
Soinisista.
Illalla
tutustuttiin
Muuruveden
maatalousoppilaitoksella viinin ja siiderin valmistukseen sekä viinapannuun ja viinankeittoon. Lopuksi
kokoonnuttiin illanviettoon ja rantakalalle Muuruveden rantaan.
Vuoden 2008 heinäkuussa järjestettiin sukujuhla Savossa Heinävedellä Ravintola Kermankeitaalla.
Antti Soinisen ’’Sukulaissieluisuutta ” koskeva juhlaesitelmä kertoi Leppävirran Soinisten vaiheista.
Simo S. Soininen käsitteli esitelmässään Olli Henrik Soinisen vaiheita Arppen ja Lönnrothin sukujen
vävypoikana. Kokous valitsi sukukirjan painokuntoon saattamista ja painatusta varten toimikunnan.
Toimikunnan puheenjohtajana oli Simo S. Soininen sekä jäseninä Veli Nykänen ja Jouko Soininen.
Puheenjohtajana jatkoi Veli Nykänen, ja sihteerinä Timo Soininen. Soinisten Puumerkin
päätoimittajaksi valittiin Reijo Soininen. Sukukokous päättyi illan viettoon ja herkullisen, suuressa
muuripadassa keitetyn, perinteisen rantakalan syöntiin Kermankosken kuohuvalla rannalla.
Vuonna 2009 ei pidetty sukukokousta, mutta
käynnistettiin
seuran
hallituksen
toimesta
Soinisten sukukirjan ennakkomarkkinointi seuran
nettisivuilla. Verotus- ja muut kysymykset
johtivat siihen, että Soinisten sukuseuran oli aika
rekisteröityä.
Kuopiossa allekirjoitettiin 26.3.2009 Soinisten
sukuseura nimisen yhdistyksen perustamiskirja.
Soinisten sukuseura ry merkittiin patentti- ja
rekisterihallituksen
tekemällä
päätöksellä
yhdistysrekisteriin 3.7.2009.
Hallituksen kokous Varkaudessa 2010
Vuonna 2010 kokoonnuttiin Varkaudessa hotelli
Kuntorannassa. Kokouksessa päätettiin liittyä
Sukuseurojen
keskusliittoon.
Sukukirja
’’Soinisten viisi vuosisataa” ilmestyi, ja Veli
Nykänen esitteli kirjaa.
Pohjois-Karjalan
sukuhaaraa koskevaa tutkimusta esiteltiin.
Esitelmän piti Atlantin takaa saapunut Patricia
Zell aiheesta ’’Pekka Ville Soinisen Amerikan
raitti”.
Puheenjohtajana jatkoi Veli Nykänen,
sihteerinä
Timo
Soininen ja
Puumerkin
päätoimittajaksi valittiin Sirpa Paltemaa.
Patricia Cell pitää juhlaesitelmän 2010
Vuonna 2011 ei pidetty sukukokousta, ainoastaan sukuseuran hallitus kokoontui JP-kalamatkoilla
Vehmersalmella. Kokouksessa päätettiin suunnitella ja hankkia sukuseuralle viiri ja pöytästandaari.
Taiteilija Riikka Soininen suunnittelee myös sukuvaakunan mallin. Päätettiin siirtää sukukirjan tiedot
nettitikulle, jota myydään seuran jäsenille. Julkaistun sukukirjan ohella kaivattaisiin Pohjois-Karjalan
ja Sortavalan-Ruskealan Soinisten sukuvaiheiden saamista kansien väliin.

]
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KUULUISA VEHMERSALMEN KALAKEIDAS

(Sirpa Paltemaa)

Kuuluisa rantakalaneuvoksemme Jukka-Pekka Soininen pyörittää
JP-Kalamatkat yritystään yhdessä vaimonsa Eeva Irmelin,
syntyjään Heikkinen, kanssa,. Paikka on Kuopion Vehmersalmi,
Juonionlahden kylä ja Alapihan talo.
Tilalla on 18 lypsylehmää, 35 vasikkaa ja hiehoa, sekä 2 poroa.
Porot ovat nimeltään Savu ja Palvi. Tilan viljelyspinta-ala on 34
hehtaaria, joilla viljellään heinää ja vähän viljaa. Yritys omistaa 2
kalastusalusta, nimiltään Selipaatti ja Seitenoikein.
Antti Jukka-Pekka Soininen eli lyhyesti JP on sukuseuramme
perustajajäseniä. Hänet valittiin ensimmäisessä sukukokouksessa
seuran rahastonhoitajaksi. Myös Jukka-Pekan ansiosta seuramme
on ylipäätään olemassa.
JP on kolmen lapsen isä ja kahden lapsenlapsen ’’vaari”, eli suvun
ja sukuseuran toiminnan jatko on turvattu! JP on pitänyt hyvin yllä
myös suvun etunimien perinnettä. Hänen poikansa Oula Klemetti
on kahdeksas Klemetti suvun piirissä.

JP, rantasauna ja hauki

Alapihan historia alkaa jo 1600-luvulta
Kotipaikastaan Soinilansalmelta muutti Juonionlahteen Klemettilään asumaan 1600-luvulla Staffan
Clemensinpoika Soininen, joka mainitaan sukukirjamme taulussa numero 2. Juonionlahden Klemettilä
on Soinisten suvun vanhin asuinpaikka Kuopion läänissä sijaitsevan Soisalon saaren pohjoisosassa.
Juonionlahdessa ovat syntyneet myös edellä mainitun Staffanin alenevat jälkeläiset Oloff, Staffan ja
Clemens. Clemens meni naimisiin Puutosmäkeen, jossa jälkeläiset Staffan ja Thomas syntyivät.
Jossakin vaiheessa Thomas muutti takaisin Juonionlahteen Klemettilään.
Thomaksen jälkeläiset Stefanus, Staffan, T ahvoja Taavetti syntyivät Juonionlahdessa. Taavetin poika
Aaro syntyi talossa Harju 5, mutta muutti isännäksi Alapihaan. Aaron poika Seppo, JP:n isä, on
syntynyt Alapihassa. Sepon poika Jukka-Pekka eli JP on syntynyt vuonna 1957 Alapihassa. JP jatkaa
esi-isien pitkää ketjua Juonionlahdessa saman Klemettilän tilan mailla kuin 1600-luvun Staffan
Soininen.

Yömatikka, Kesänuotta ja Koskikala
JP tarjoaa kalastuspalveluja yrityksille ja perheille. Kalamatkat sijaitsee Sotkanselän rannalla Kuopion
Soisalon saaressa. Varustukseen kuuluu korkeatasoinen pyöröhirsinen kalamaja ja avara terassi.
Erillisessä saunarakennuksessa on tavallinen sauna, savusauna, takkatupa ja terassi. Terassilta on lyhyt
pyrähdys aaltojen hyväiltäväksi. Kalakeitaalla on korkeatasoisia mökkejä, joita voi vuokrata
kalastusvälineineen. Harrastusmahdollisuuksia on: sienestää, maijastaa, metsästää, lenkkeillä, hiihtää
ja moottorikelkkailla. Majoituskapasiteetti on 16-22 henkeä.
Ohjelmapalveluja on monia erilaisia mukaansatempaavia vaihtoehtoja. Miltä kuulostavat lumisen
talvimaiseman keskellä Yömatikka, Talvinuotta, Talvikala, Talvijahti, Kalaretket tai Kelkkasafarit.
Entäs kesällä, Pohjolan lämpimän auringon alla Kesänuotta, Perinnepäivät tai Koskikala. Jos
kiinnostaa, niin Kalakeitaan nettisivut ovat osoitteessa www.kalamatkat.net/kalakeidas. Sähköposti
on jukka-pekka.soininen@ pp.inet.fi. Puhelin 0400-377560. Varaa kalaretki.
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TUNNETTU TAITEILIJA RIIKKA SOININEN

(Sirpa Paltemaa)

Taiteilija Riikka Soininen on syntynyt Oulussa vuonna 1968.
Riikka on naimisissa ja hänellä on yksi tytär. Riikka on
opiskellut taidetta Limingan taidekoulussa ja Firenzessä, sekä
arkkitehtuuria Oulun yliopistossa. Riikka on järjestänyt
näyttelyjä Suomessa ja ulkomailla.
Riikan isä Eino Jaakko ja isoisä Eino Oskari ovat molemmat
syntyneet Oulussa. Sen sijaan Eino Oskarin isä Oskar Soininen
muutti Maaningalta Ouluun. Oskaria kutsuttiin ’’Ukko
Soiniseksi”. Ukko ja Mamma asuivat Oulun Isokadulla
Soinisten talossa.

Esi-isä Litmaiahden talon poikia
Riikan sukupolvien ketju kulkee siten, että Staffan Soinisen alenevat jälkeläiset Oloff, Staffan ja
Clemens syntyivät Juonionlahdessa. Clemens meni naimisiin Puutosmäkeen, jossa sukua jatkoivat
jälkeläiset Staffan, Clemens, Clemens ja Paul. Paul muutti Eitikansaareen Litmaniemeen taloon
Ritoniemi 25. Paulin poika Petter muutti Maaningalle asuen Käärmelahdessa ja Kurolanlahdessa,
missä Petterin alenevat jälkeläiset Gustava ja Oskar ovat syntyneet. Oskar muutti sitten myöhemmin
Ouluun.

Näyttelyjä Galleria Oljemarkissa ja Galleria Brondassa
Riikan näyttelykokemus on erittäin arvostettu, monipuolinen ja laaja. Kesällä 2012 Riikalla on
yksityisnäyttelyjä Itävallassa Art Bodenseessä, Saksassa Art Karlsruhessa, Tukholmassa, Helsingissä,
Kuopiossa ja Hailuodossa. Vuosina 1998-2011 Riikka on pitänyt valikoituja yksityisnäyttelyjä
Saksassa, Turussa, Oulussa, Lahdessa, Kuopiossa, Porvoossa ja Tukholmassa. Helsingissä Gallerie
Oljemarkissa on ollut näyttely kolmena vuonna, ja Galerie Brondassa neljänä vuonna. Riikan seuraava
näyttely on, 18.7-5.8. 2012 Kuopiossa, Galleria Carreessa, osoitteessa Kauppakatul3.
Ryhmänäyttelyjä on ollut useissa maissa toisten taiteilijoiden kanssa. Näyttelymatkat ovat
suuntautuneet Pekingiin Kiinaan, Ruotsiin, Bulgariaan, Liettuaan, Tukholmaan, Italiaan, Venäjälle ja
Norjaan. Yhteisnäyttelyjä on ollut myös Oulun taiteilijaseuran kanssa Suomenlinnan Galleria
Rantakasarmissa. Ryhmänäyttelyjä on ollut myös Oulun taidemuseossa ja Rovaniemen taidemuseossa.

Teoksia Ulkoministeriössä ja Oulun kaupungintalolla
Riikan teoksia voi käydä ihailemassa Oulun kaupungintalolla, Oulun Tuiran sairaalassa ja Oulun
Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiöllä. Riikan teoksia on seuraavissa kokoelmissa: Ulkoministeriö,
Oulun kaupunki, Raahen kaupunki, Oulun YTHS, Sanomalehti Kalevan taidekokoelma, Järvenpään
seurakunta, L'O real Finland, Mikeva, Ammattiopisto Luovi Oulussa, Valtion ympäristötalo Oulussa ja
Turun Yliopistollinen keskussairaala.
Kutsunäyttelyjä Riikka on pitänyt Moosa Myllykankaan kanssa Torniossa ja Pukkilassa. Myös
Raahessa ja Raisiossa Riikka on osallistunut näyttelyyn kutsuttuna taiteilijana. Erilaisia apurahoja
taiteen tekemiseen ovat myöntäneet Suomen valtio, Oulun lääni, Oulun kaupunki, Kordelia säätiö,
Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto ja Grönqvistin säätiö. Riikan nettiosoitteesta näkyy, missä on
seuraava näyttely: www.riikkasoininen.net. Sähköposti: riikka@riikkasoininen.net. Puhelin 0407607347. Käypä Riikan näyttelyssä, kun se osuu paikkakunnallesi. Nyt 18.7-5.8.2012 Kuopiossa.
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TUNNETUIN SOININEN MÄKIHYPPÄÄJÄ JANI

(Aulis Soininen)

Jani Soininen, syntynyt 12.11.1972, on todennäköisesti maailmalla tunnetuin Soininen. Harva urheilija
on saanut nauttia menestyksestä siinä määrin kuin Jani Soinisen kohdalla on tapahtunut. Voittajat
jäävät mieleen. Jani oli mäkiurheilun huipulla lähes koko 1990-luvun, ja oli mukana vielä Lahden
MM-kisojen suurmäen hopeamitalijoukkueessa vuonna 2001.
Urheilua seuranneet muistavat hänet erityisesti Naganon
olympialaisista vuodelta 1998, jolloin hän hypyillään
pelasti mäkimiestemme maineen tuomalla joukkueelle
kultaa ja hopeaa. Kultamitalihyppy oli tv-katsojalle
piinaavan jännittävä, koska Jani otettiin ratkaisevassa
hypyssään kahdeksi minuutiksi pois puomilta.
Itse hän sanoo arvelleensa vain, että olosuhteet olivat
liian hyvät, ja keskittyi vain hyppyynsä. Menestys ei
jäänyt pelkästään olympialaisiin, vaan voittoja tuli niin
MM- kuin SM-kisoissakin. Jani lopetti hyppäämisen
vuoden 2001 jälkeen.
Jani Soinisen mäkihyppyura alkoi 8-vuotiaana. Isoisä oli
vienyt hänet Laajavuoreen katsomaan hyppy touhuja.
Siinä katsellessa pojan into heräsi niin, että hän olisi oitis
ollut halukas kokeilemaan hyppäämistä.
Lainasukset rinteeltä löytyivät, mutta hänet päästettiin sillä kertaa laskemaan vain alastulorinnettä.
Innostunut näyttö oli niin lupaava, että välittömästi ryhdyttiin seuran toimesta kokoamaan hänelle
’’oikeita” harjoitteluvälineitä.
Jani kertoo, että alkuvaiheessa häntä valmensi Väinö Salonen ja myöhemmin valmensivat muun
muassa Pirttimäki, Hakanen ja Kalso. Reissaamisessa ja huollossa isän apu ja tuki oli merkittävä.
Myös nuorempi veli harrasti mäkihyppyä.
Jani kertoo pitäneensä kovasta harjoittelusta, ja kertoi uran loppuvaiheessa kokeneensa hyppäämisen
olevan ammatti. Hän pyrki kaikessa tekemisessään ammattimaisuuteen. Reissaaminen ei silti ollut
totista puuhaa, vaan porukassa kyllä oli huumorillakin tilaa. Juttu kulki ja huuli lensi, ja
tilannekomiikkaa oli, toteaa Jani. Ammattimaisuutta hän haluaa toteuttaa myös nykyisessä työssään.

Janin
sisko, isä
Veikko,
Janin veli,
Jani itse.
Edessä
Kirsti
Soininen,
ja veljen
poika.
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Jani Soinisen sukutaustaa
Jani itse on syntynyt Jyväskylän maalaiskunnassa, kuten myös hänen isänsä Veikko Soininen. Janin
ukki Viljo Veikko Soininen, joka aikanaan vei hänet mäkeen, on syntynyt vuonna 1928 Sortavalan
maalaiskunnassa.
Perhe oli tuolloin asunut Anja Kukkosen mukaan Puikkolassa, osoitteessa Rautalahti 6. Sieltä Viljo
Veikon isän, Jaakko Soinisen, perhe muutti sodan jälkeen Palokan Mannilaan. Siellä perhettä asuu
kauniin luonnon ympäröimänä naapuruksina edelleen.
Jaakko Soininen syntyi 17.10.1901 Sortavalan Kuokkaniemi nro 12 tilalla suurehkoon perheeseen.
Suku asui koko 1800-luvun ajan samalla tilalla, ja perheisiin syntyi runsaasti lapsia. Oletettavaa on,
että myös muut suvun jälkeläiset muuttivat aikanaan evakkoon ja asuvat eri puolella Suomea.
Suvun esipolvet ovat saattaneet asua aikaisemmin Ruskealan Otrakkalassa, mutta tätä kirjoittaessa
suvusta ei ole julkaistu tarkempaa sukutarinaa tai historiaa, vaan nämä päätelmät on tehty Hiski
historiankirjojen perusteella.

Entä tänään?
Tänä päivänä Janin voi kohdata Jyväs-Marinessa, joka
sijaitsee Seppälän alueella Jyväskylässä. Liike on
alansa suurin Keski-Suomessa, ja Jani vastaa yhtenä
kolmesta yrittäjästä muun muassa mopojen ja
moottoripyörien myynnistä.
Hän kertoo olleensa koko ikänsä kiinnostunut
moottoreihin liittyvistä asioista. Siksi oli luonnollista,
että hän lähti tilaisuuden tarjoutuessa tällaiseen
yritystoimintaan mukaan.
Juttua varten haastateltiin huhtikuussa 2012 Jani
Soinista ja hänen isoäitiään Kirsti Soinista, joka on
omaa sukuaan Pitkänen. Lähteenä käytettiin myös Anja
Pitkäsen tutkimusta Kalattoman Pölösistä, jossa on
valokuvia Soinisten perheestä.

Jani Jyväs-Marinessa.

Jani Soinisen urheilusaavutuksia
Janin merkittävimpiä urheilusaavutuksia:
1994 Lillehammerin olympialaisissa joukkuemäen, suurmäen ja normaalimäen viides ja
kuudes sija
1995 Thunder Bayssä joukkuemäen MM-kultaa
1997 Trondheimissa joukkuemäen MM-kultaa
1998 Naganossa olympiakultaa mäkihypyssä
1998 Naganossa olympiahopeaa suurmäessä
1998 Naganossa joukkuemäen viides sija
1999 Ramsaussa MM-kisoissa neljäs sija joukkuekilpailussa
2001 Lahdessa MM-hopeaa suurmäen joukkuekilpailussa
Kolme Suomen mestaruutta
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ELÄMÄÄ TANSKANSAARESSA 1915-1926

(Ulla Heikkinen)

Ulla Heikkinen kertoo lapsuusajastaan Tanskansaaressa
vuosina 1915-1926. Tanskansaari on Leppävirran ja
Varkauden välillä Kuopio-Savonlinna laivareitin varrella.
Teksti perustuu Ullan muistelmiin nimeltä ’’Matkan
varrelta”. Ulla on syntynyt vuonna 1915, ja täyttää tänä
vuonna 97 vuotta.

Ullan sukujuuret
Ulla on Hilja Maria Soinisen ja Antti Ville Ollikaisen neljäs
lapsi. Ulla on Soinisia äitinsä puolelta. Äitinsä Hilja Maria
syntyi Kotalahden Ollinsaaressa. Ollinsaaren talosta
kerrotaan sukukirjamme sivuilla 53-56. Hiljan isä Heikki
Ville Soininen on syntynyt Puutosmäen Pitkälahden
Ollilassa. Hilja avioituu Leppävirran Tanskansaareen.

Talon pihapiiri
Kotini asuinrakennus oli hieman poikkeava muista sen
aikaisista maalaisrakennuksista. Sen oli aikoinaan rakentanut
joku liikemies perheensä kesähuvilaksi ja lisännyt suuret
terassit. Talvisin rajoittui oleminen tuvanpuolelle. Siellähän
kaikki askareet suoritettiin, leivottiin, keitettiin, kehrättiin, ja
kudottiin kankaat. Tuvassa kävi myös suutari ja joskus
räätäli, vaikka äiti ompelikin meidän lasten vaatteet.
Paremmat vaatteet valmisti kirkonkylän ompelija.

/j,

Pihapiiriin kuului vielä muonamiehen asunto, johon kuului tuvan ja kamarin lisäksi aitta.
Muonamiehen perheellä oli avokatoksinen kuisti, joten sateella pääsi tuvasta aittaan kastumatta.
Talousrakennukseen kuului kaksikerroksinen aittarivi, mikä päättyi toiseen suuntaan olevaan
hevostalli-lantala-navetta kokonaisuuteen. Neliömäisen pihapiirin ulkopuolelle jäi kaivo, kalustovaja
ja muonamiehen eläinsuoja.

Työväki nukkuu tuvassa
Työväki nukkui tuvassa. Ovensuunurkassa oli työmiehen vuode, jossa joutui joskus nukkumaan
kaksikin. Patjana oli ruisoljilla täytetty rohdinkankaisesta kahdesta säkistä tehty pussi. Patjan päällä oli
alasvaate, mikä oli kudottu kuten räsymatto. Se vaan oli ohuempi ja ulottui jalkopäästä tyynyn alle.
Tyynyä, mikä oli täytetty lumpuilla, suojasi lakana. Lakana vaihdettiin oka lauantai puhtaaseen.
Vuodepeittona oli vanhempi täkki ja päiväpeittona vuoteen pituinen karvalankamatto.
Naisapulaisten vuode oli päinvastaisessa nurkassa. Vuode oli sivusta levitettävä ja se suljettiin
päiväksi ja peitettiin puukannella. Lastenhuoneessa oli toinen vuode tytöille ja toinen pojille.
Ruokasalissa oli vieraita varten päästä vedettävä sänky olkipatjalla, tyynyllä ja paremmalla täkillä
varustettuna.
Lisäksi salissa oli vielä rautaiset parisängyt, mitkä olivat myös lyhyinä ja käyttämättöminä ja avattiin
pitkäksi vain tarvittaessa. Näiden sänkyjen varusteisiin kuului höyhenpatjat ja tyynyt ja satiinitäkit.
Kun vierasvuoteet avattiin, löytyi niihin punaisin ristipistoin kirjaillut tyynyliinat ja täyspitkät
parilakanat. Vierassänkyjen peitot olivat myös hyvät kauniine koristetyynyineen.
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Entisaikojen ruoka-ajat
Aamukahvi oli kello 5 eläintenruokkijoille. Aamiainen syötiin kello 8, silloin oli usein perunat
sianlihakastikkeen kanssa. Kello 11 oli kahvinaika, ja kello 14 puolipäiväinen. Sillin oli tuvan uuni
lämminnyt ja siellä laatikot, paistit ja puurot hautuneet. Kello 16 oli kahvi ja illalla kello 19 velliä tai
jotakin muuta kevyempää iltapalaa. Vanha perinne oli, että lehmät lypsettiin kolme kertaa päivässä.
Navettatyöt alkoivat siis kello viisi, jolloin oli lypsy ja hoitotyöt. Keskipäivällä oli toinen lypsy ja
illalla kolmas kuuden ja seitsemän välillä. Työpäivä oli lauantaisinkin illalla kuuteen asti.

Kupit ja mukit
Ensimmäinen muistikuvani ruokailusta oli ruispuuro nimeltä huttu. Puurossa oli voisilmä. Pöytään
tuotiin kolme kuppia, joista kukin otti lusikallaan puuron ja kastoi voisilmään. Myöskin
kastikekuppeja oli kolme, jossa itse kukin ylettyi perunanlohkareen ja leipäpalan kastamaan. Juomaastioiksi meille ilmestyi jo hyvin varhaisessa vaiheessa emaliset mukit.
Ruokailussa luovuttiin
kolmesta kivikupista ja kolmesta juomatuopista vuonna 1924. Silloin otettiin käyttöön jokaiselle omat
lautaset ja juomamukit sekä lusikan lisäksi veitset ja haarukat. Alkuun tuotiin leipä kokonaisena
pöytään. Meillä kuitenkin alettiin pian tuoda leipä pöytään valmiiksi leikattuna.

Kalakukko ja perunakukko
Kaikki kotikäyttöön tarkoitettu liha teurastettiin kotona, ja kaikki mahdollinen käytettiin ruuaksi. Oli
syltyt, paltut, verimakkarat, ryynimakkarat ym. Kala täydensi ruoka-valioita monipuolisemmaksi.
Lauantai-iltana oli kesällä kalakukkoa ja talvella perunakukkoa. Ohraleipä eli rieska leivottiin myös
lauantaisin. Kesäruuat olivat yleensä kevyempiä. Silloin syötiin kalaa ja velliä sekä viiliä.

Jouluna kapapaistia ja Mikkelinä mykyjä
Perinteisiin ruokiin kuului jouluna kinkku, lanttulaatikko ja riisipuuro sekalaisen hedelmäkeiton
kanssa. Jouluaamuna kiireinen ruoka ennen kirkkoon lähtöä oli ohrista valmistettu savolainen
talkkuna. Kirkosta tultua oli tarjolla kotoisesta hauesta valmistettu lipeäkala. Tapaninpäiväaamuna
odotti kuivatuista hauista ja ahvenista sianlihan kanssa haudutettu kapapaisti.
Laskiaiseen kuului sian lapaluusta keitetty hernekeittoja rikotuista ohraryyneistä piimään sekoitettuja
sulatetulla sianrasvalla höystetty laskiaisrieska. Pääsiäisruoka oli kananmunat ja mämmi.
Juhannusrieska tehtiin viilistä ja ohraryyneistä ja paistettiin
juuri sitä varten vielä mahlalle tuoksuvissa tuokkosissa. Kalja
tehtiin ruisjauhoista ja maltaista uunissa imellettyyn pohjaan
200 litraa vetävään tynnyriin, mistä riittikin janojuomaa
kesähelteillä. Hyvällepä se maistuikin riisivellin seurana.
Mikkelinpäivänä syksyllä syyskuussa luonnollisesti syötiin
lammaskaalia, johon kuuluivat verestä ja ohrajauhoista tehdyt
myvyt sekä lampaan peräsuoleen valetut makkarat.

Kiertokoulussa ja kinkeripiirissä
Jokaisessa kinkeripiirissä pidettiin yksi kiertokoulu vuodessa.
Opetus tapahtui tuvan pitkän pöydän ympärillä. Oppivälineinä
oli jokaisella kivitaulu ja rihveli. Helmitaululla opeteltiin
laskemaan.

Tuokkonen

Tällä lailla alkoi Ullan elämäntaival Tanskansaaressa, josta hän lähti 10-vuotiaana Varkauteen
oppikouluun.
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SOINISEN NIMIKKOPOLKU KUHMOON

(Matti Haapavaara)

Kainuun Sanomien 1.11.2010 ilmestyneessä
lehdessä
oli
juttu
Mikael
Soinisen
nimikkopolusta.
Lehden
mukaan
kasvatustieteiden
professori
ja
kouluhallituksen ylijohtaja Mikael Soininen,
eli vuosina 1860-1924, saa Kuhmoon nimeään
kantavan rantapolun eli Mikael Soinisen polun.
Mikael Soinisen polun paljastustilaisuus oli
3.11.2010.
Tämä
rantaraitti
alkaa
Tervansoutaja-patsaalta Maakunnan rannasta,
ja jatkuu Kontion koulun ja Kuhmo talon taitse,
sekä hautausmaan rantoja myötäillen, vanhan
hautausmaan järvenpuoleiseen takakulmaan.

Mikael Soininen ja Hannes Gebhard

Mikael Soininen syntyi Kuhmossa Kuhmoniemellä. Soinista, vuoteen 1906 asti Johnsson, ei
Kuhmossa juuri tunneta. Hän teki kuitenkin suomalaisena koulumiehenä mittavan elämäntyön. Vielä
1960-luvulla oli opettajakoulutuksessa käytössä Soinisen oppeja.

Suuret nälkävuodet 1866-1868
Soinisen isä oli Kuhmon itsenäisen seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra, Johan Viktor Johnsson.
Nykyisin Kuhmon seurakunnan kirkkoherra Timo Suutari isännöi juuri samaa pappilaa, jossa Soininen
vietti lapsuutensa. Suutari arvelee, että Soininen näki lapsena suurten nälkävuosien aikana 1866-1868
paljon köyhyyttä, sairautta ja kurjuutta. Lieneekö tämä osaltaan vaikuttanut siihen, että aikuisena
Soininen teki työtä suurten ihmisjoukkojen - koululaisten- hyväksi.

Soininen Amerikan matkalla
Soinisen perhe muutti Kuhmosta Kuopioon, kun Mikael oli yhdeksänvuotias. Isä toimi Kuopiossa
pedagogina, ja Juvalla kirkkoherrana. Suutari arvelee, että muuton taustalla oli lasten koulunkäynti. Isä
Johan Viktor Johnsson valittiin vuonna 1884 Porvoon piispaksi. Virkaanastujaisia ei juhlittu, sillä
valittu piispa eli Soinisen isä kuoli. Mikael Soininen oli työaikanaan kansainvälinen mies. Hän teki
laajan opintomatkan Amerikkaan vuosina 1884-1885. Hän tutustui uuden maailman koulutukseen.
Matka siivitti hänen väitöskirjaansa ’’Koulutoimesta Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa”.

Soininen Raittiuden ystäväin sihteerinä
’’Suomalaisen pedagogiikan alkujuurilla” osa 15 mainitsee, että Soininen oli tietokirjailija, professori,
tutkija ja opettaja. Vuonna 1917 Soininen jätti yliopistouransa ja siirtyi kouluhallintoon. Hänestä tuli
Kouluylihallituksen ylijohtaja 1917, ja kirkollis-ja kouluministeri vuosina 1918-1920. Näinä vuosina
hän toimi aktiivisesti yleisen oppivelvollisuuslain puolesta. Soininen kannatti kieltolakia. Hän oli
Raittiuden ystäväin sihteeri vuosina 1887-1889 ja kieltolakiliiton rahastonhoitaja vuosina 1920-1924.
Soininen ajoi siveysoppia kansakouluaineeksi. Tätä hanketta hän ei saanut läpi. Koko Soinisen perhe
oli Kuhmon vuosina kouluväkeä. Kirkkoherran Elin-puoliso, omaa sukuaan Stenius, piti ruotsiksi
kotikoulua. Veli Eliel kohosi prokuraattoriksi. Hyvän kotiopetuksen siivittämä Mikael oppi lukemaan
jo viisivuotiaana. Yllä oleva taulu on Hannes Gebhardin maalaama. Aiheena on Osuustoiminnan
syntysanat, jotka lausutaan erään saunan takana Hämeessä.
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HAUTAUSMAALEGENDAA - IHMETEKOJA

(Timo Soininen)

Uaku eli August
Tämä tarina on kiertänyt kylillä suusta suuhun.
Lieneekö tarinassa perää-sitä en tiedä. Kerron
sen kuitenkin samalla tavalla, kuin muistan
isäni sen kertoneen. Toivottavasti tarina ei
aiheuta mielipahaa kenellekään. Tämä tapahtui
joskus 1930-luvun puolivälissä kesällä.
Tuolloin Puutosmäen ja Juonionlahden kylillä
vaikutti muuan Uaku-nim inen nuorimies oikealta
nimeltään
August.
Kylähullu,
liikaviisas, nykyisin kai sanottaisiin originelli.
Uaku
pohti
asioita
paljon.

Vehmersalmen kirkko

Uakun täti kuolee
Hänellä oli tapana nähdä ja kokea asiat
monesti toisella tavalla kuin muut. Tarinan
toinen sankari oli Topi nimeltään. Topi oli
iloluontoinen suutari, ateisti ja kommunisti.
Molemmat veikkoset olivat Soinisia sukuaan.
No, kuolema oli käynyt ja vienyt Uakun tädin.
Hautajaisia valmisteltiin sunnuntaiksi. Hauta
oli kaivettu talkoilla valmiiksi ja vainaja viety
arkussa hautausmaan kappeliin siunausta
odottamaan.
Illalla oli kylvetty savusaunassa ja muutenkin
valmistauduttu
hautajaisiin.
Uakua
oli
ruvennut mietityttämään, että tulikohan hauta
kaivettua
tädille
riittävän
suureksi ja
muutenkin mukavaksi.

Arvon vainajat! Herran aurinko nousee ja nyt
on teilläkin ylösnousemuksen aika! Herätkää!

Topi ottaa jalat alleen
Havahtui Uaku kuopassaan tähän huuteluun ja
kapsahti pieluksineen kuopan reunalle pystyyn.
Tämän kun Topi näki, hän säikähti niin, että
läksi
vimmatusti
polkemaan
pakoon
Vehmersalmen suuntaan.
Tuhkasen Mari, joka oli noussut aikaisin ylös
hautaamista valmistelemaan, näki Topin
vimmatun paon. Mari meni hautausmaalle
katsomaan, mitä siellä oli tapahtunut. Uaku oli
istunut siellä avonaisen haudan reunalla, ja
todennut Marille: ’’Minä se taijan olla aenut
ylösnoussut tällä haatuumualla tänä uamuna.”

Topi hilpeällä tuulella
Topi haluaa seurakuntaan
Asia kiusasi niin, että Uaku otti lopulta
pieluksensa, hiippaili hautuumaalle ja asettui
avonaiseen hautaan pitkäkseen.
Siinäpä
aikansa
aapailtuaan
ja
hautapaikkaa
kokeiltuaan Uaku nukahti viileään kesäyöhön.
Topi, tuo juuttaan jumalankieltäjä, oli
palaamassa polkupyörällä hilpeässä kunnossa
yöllisiltä retkiltään - tansseista tai yöjalasta.
Hautarauhasta välittämättä päätti hän oikaista
vanhaa kylätietä hautausmaan poikki.
Hautausmaan keskellä Topi oli innostunut
kesäyössä huutelemaan:

Topi, joka pakeni aaveita, kohtasi viimein
Vehmersalmen seurakunnan kirkkoherran J.E.
Hyötyniemen,
joka
oli
saapumassa
hautaustilaisuuteen.
Tälle Topi ryhtyi
syntejään tunnustamaan ja kirkon jäseneksi
anomaan. Hämmästynyt kirkkoherra antoi
Topille synnit anteeksi, ja lupasi ottaa hänet
kasteen kautta seurakunnan jäseneksi. Tarina
sai
onnellisen
lopun.
Uaku
koki
ylösnousemuksen, ja seurakunta sai hyvän,
veroa maksavan jäsenen.
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EITIKANSAAREN TALO RITONIEMESSA

(Pentti Soininen)

Eitikansaaren talo n:o 25 ja Ritoniemen koilliskulmalla
oleva Sallilanniemen talo sijaitsevat molemmat EteläKallaveden kaakkoiskulmalla, Vehmersalmen suulla,
Heinäveden reitin itäpuolella. Nämä alueet ovat
Vehmersalmen kunnan vanhimpia asuinpaikkoja.
Ruotsin vallan aikana Eitikansaari oli sotilasvirkatalo,
mutta kun vuosina 1786- 1791 tehtiin verollepano ja
isojako, niin tila muuttui perintötilaksi.
Isossajaossa Eitikansaaren talo n:o 25, Ritoniemen
kylässä, Kuopion pitäjässä, vastasi 0,5 manttaalia ja
käsitti yli tuhat hehtaaria tiluksia. Talossa asui siihen
aikaan Happosia ja Holopaisia.

Soinisten pojat miehittävät taloja
Vuonna 1826 muutti Eitikansaareen Tulisaareen talonpitäjäksi parikymppinen, Heinäselässä asuneen
Klemetti Soinisen ja Anna Venäläisen kolmanneksi vanhin poika Petter. Petter avioitui Puutosmäen
Ollilan talon tyttären Margareta Turusen kanssa. Kun Ollilassa ei ollut poikaa, niin Petter päätti mennä
vuonna 1833 kotivävyksi Puutosmäen Ollilaan näin jättäen Tulisaaren.
Suomen sodan jälkeen Eitikansaareen muodostetun perintötilan maille muuttivat Puutosmäen
Tuomalan talosta Paul Soininen ja hänen veljensä Antti. Paul asettui vuonna 1833 asumaan
Eitikansaareen Litmalahden taloon ja Antti puolestaan meni asumaan Eitikansaareen Haukijoelle.
Tämän jälkeen Tuomalan pojat Paul ja Antti asettuivat myös Eitikansaaren Tulisaaren taloon. Taloon
muutti muitakin Soinisia, jotka asettuivat eri asuinpaikoille talon maille. Soinisia asui lopulta
Eitikansaaressa, Tulisaaressa, Sallilanniemessä, Litmalahdessa ja Haukijoella. Lopulta Soiniset saivat
haltuunsa koko Eitikansaaren tilan.

Eitikansaari jaetaan
Tulisaari, Litmalahti ja Haukijoki olivat seutukunnan parhaita viljelysalueita. Niinpä vuonna 1848
tehdyssä ensimmäisessä halkomisessa jaettiin koko Eitikansaaren tila n:o 25 näiden kesken niin, että
Tulisaari oli puolet tilasta, Litmalahti kolme kahdeksasosaa ja Haukijoki yksi kahdeksasosan.
Osakastilat kaikki olivat Soinisten suvun omistuksessa. Tulisaaren omisti Antti Antinpoika Soininen,
Litmalahden Paavo Paavonpoika Soininen ja Haukijoen Paavo Antinpoika Soininen. Litmalahden ja
Haukijoen talot siirtyivät vuoden 1860 tienoilla muiden sukujen omistukseen.

Talo jää tyhjilleen
Litmalahden talossa oli Paul Soinisella kaikkiaan 11 lasta, joista poikia oli kuusi. Kaksi poikaa kuoli
pienenä. Neljä poikaa katsoi parhaaksi hakeutua kotivävyiksi muuanne. Klemetti avioitui Nilsiän
Akonvedelle Akonsaaren talon tyttären Eva Partasen kanssa. Fredrik ja Petter avioituivat Maaningan
Käärmelahdelle ja Paavo Maaningan Kurolanlahdelle. Paavo ja Petter eivät erityisemmin olleet
maanviljelyksestä kiinnostuneita. Perheen tyttäret avioituivat Tuusniemelle, Enonlahteen, Räsälään ja
Kuopioon. Näin talonpitäjäksi ei jäänyt ketään perheen lapsista. Sittemmin Litmalahden taloa ovat
omistaneet Poutiaiset ja Holopaiset. Haukijoen talo on kuulunut Virtalan talon yhteyteen ja Pelkosten
omistukseen.
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Ritoniemen lomakylä Soinisten mailla
Eitikansaaren Litmalahden talon mailla ovat vanhoja tuttuja asuinpaikkoja myös Huuhkain, Valkeinen,
Litmajärvi ja Sääksmäki.
Toisessa jaossa vuonna 1864 erotettiin Tulisaaresta Sallilanniemen ja
Saitanpään tilat niin, että kukin tila tuli omistamaan kolmannen osan kantatilasta.
Sallilanniemen tilan sai omistukseensa Pekka Soininen syntynyt 11.8.1834. Tila oli Soinisten
omistuksessa 1910-luvulle asti, jolloin Soiniset myivät sen apteekkari Piispaselle. Tilalla sijaitsevat
apteekkarin huvilat ja myös osa Ritoniemen lomakylää. Tilalle on kuulunut myös mutapalsta, jolle on
perustettu asevelitila Kivirinne, myös Korven Villenä tunnettu.
Sallilanniemen tila jaettiin vuoden 1910 paikkeilla puoliksi Sallilanniemen tilaan ja Huikarinmäen
tilaan. Sallilanniemen
omisti tuolloin Salomon Soininen ja Huikarinmäen Otto Soininen.
Huikarinmäki siirtyi myöhemmin Karvosten omistukseen. Huikarinmäen tilaan on kuulunut aikanaan
Soinisten asuma Susilammen torppa.

Litmalahden talon vanha kivinavetta

Soiniset jatkavat Saitanpäässä
Saitanpään tilan omistivat Klemetti Soinisen perilliset, lähinnä Antti Soininen. Vuonna 1810 lohkottiin
Saitanpäästä Pohjalahden tila Tulisaarta omistavalle Mikko Soiniselle. Samalla Saitanpää tuli Juho ja
Aaro Soinisen omistukseen. Saitanpään tilalla ovat asuinkäytössä olleet Pohjaniemen, Pohjalahden ja
Leppäharjun torpat. Tulisaaren alueelle muodostettu Joutenjärven tila on kauan ollut asuttu talo.
Soinisten sukua asuu nykyään Saitanpään talossa. Sukua, mutta eri sukunimellä, ovat vielä Tulisaaren
Koivistoiset ja Joutenjärven talojen nykyiset omistajat.
Eitikansaaren talo on sijaitsi kalavesien äärellä Kallaveden rannoilleaja myös Roikanveden
Pohjalahdessa. Kalastus on ollut tärkeä elinkeino, ja siksi kalavedet on jaettu vuonna 1915 tehdyssä
jaossa pieniin alueisiin. Yhteiseksi alueeksi on tällöin erotettu rauhoituspiirit 55 ha, josta on
muodostettu koko Eitikansaaren talosta muodostettujen tilojen yhteinen kalastuskunta. Eitikansaaren
halkomisessa on unohtunut jaon ulkopuolelle runsaan hehtaarin suuruinen Hyvärinsaari
Vehmersalmen suulla lähellä Ritoniemen lomakylää, joka on myös kaikkien talojen yhteinen.

SOINISTEN ETUNIMIÄ JA SUKUNIMIÄ

(Sirpa Paltemaa)

Artikkelia varten luokiteltiin Soinisten Viisi
Vuosisataa-kiijasta 8375 sukunimeä ja 6178
etunimeä. Etunimistä oli 3264 naisten nimeä ja
2914 miesten nimeä. Artikkeli pohjautuu vain
siihen tietopohjaan, mikä on saatu sukukirjasta.
Luetteloon sisältyvät myös puolisoiden nimet.

Clemens nimen alkuperä
Vanha roomalainen nimi Clemens tarkoittaa
armollista. Klemetin nimipäivä oli vuoteen
1994 saakka 23. marraskuuta. Se on Pyhän
Klemensin
eli
varhaiskristillisen
paavi
Klemens I:n muistopäivä. Vuonna 1994 tämä
harvinaiseksi
jäänyt
nimi
poistettiin
almanakasta.

Clemens nimi harvinainen
Esi-isämme
Clemensin
kaimoja
löytyy
väestötietojärjestelmästä 59 Clemensiä ja 57
Klemettiä. Sukukirjastamme Clemensejä tai
Klemettejä
löytyy
23
kappaletta.
Puhelinluettelosta ei löydy yhtään Klemetti tai
Clemens Soinista.
Yllättävää on se, että Clemensin nimi on tullut
yhtäkkiä suosituksi toiseksi nimeksi vuonna

Kaksoisnimet yleistyvät 1800-luvulla
Ruotsin vallan aikana etunimiä oli yleensä vain
yksi. Kaksiosaisia nimiä alkaa esiintyä vasta
1700-luvun lopulta alkaen, ja ne olivat vielä
1800-luvun alkupuolellakin harvinaisuuksia.

Soinisten kaksoisnimet
Ensimmäinen kaksoisnimi näyttää olleen
suvussamme tytöllä: Anna Apollonia Soininen.
Nimen sai Soinilansalmen sukuhaaraa olevan
O lof Soinisen ja Kerttu Huovisen ensimmäinen
lapsi vuonna 1724.

1988.

Staffan ja Olof nimien alkuperä
Sukukirjasta löytyy Staffan, Tahvo ja Tapani
nimiä 67 kappaletta. Sukukirjasta löytyy Oloff,
Olli ja Olavi nimisiä 111 kappaletta.
Toisen esi-isämme nimi Staffan on kreikaksi
Stefanus. Nimi on alkuperältään kreikkalainen,
ja tarkoittaa kruunua sekä seppelettä. Staffan
eli Tahvo on ollut suosituin vuonna 1607.
Puhelinluettelosta löytyy Turusta yksi Stefan
Soininen, ja Hammaslahdelta yksi Tahvo
Soininen.
Kolmannen esi-isämme Olofin eli Oloffin eli
Olavin nimi on alkuperältään skandinaavinen
nimi ja tarkoittaa perillistä. O lof on ollut
suosituin vuonna 1616.
Puhelinluettelosta
löytyy paljon Olavi ja Olli Soinisia.

Ensimmäisen
kaksoisnimen
pojista
sai
Puutosmäki 2 asuvan Klemetti Soinisen ja
Anna Venäläisen poikavauva, vuonna 1784
syntynyt Klemetti Kustaa.
Eräitä ensimmäisiä kaksoisnimiä olivat myös
Brita Birgitta, Petter Staffan ja Staffan Fredrik.

Soiniset Suomessa ja ulkomailla
Kaikista Soinisista Suomessa asuu 5775
henkeä, ja ulkomailla asustaa 312 Soinista.
Pääosa ulkomailla asuvista Soinisista asuu
Pohjois-Amerikassa.
Soininen sukunimistä kaksi kolmasosaa on
elävillä henkilöillä, joten poika Soinisia on
syntynyt riittävästi pitämään nimeä elossa.
Naisilla Soininen
sukunimi on paljon
useammin kuin miehillä.
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Anna Maria Soininen
Taulukossa alla on kymmenen yleisintä
Soinisten suvun naisten nimeä. Kaksi nimeä
erottuu ylitse kaikkien muiden: Anna ja Maria.
Anna on pakanallista alkuperää oleva nimi.,
samoin kuin on Liisa.
Tyypillisin Soinisten naisen nimi on siis Anna
Maria Soininen, joita löytyy myös sukukirjasta
87 kappaletta. Sukuseurassa ei ole jäsenenä
yhtään Annaa tai Mariaa. Soinisten naisilla on
tietyt, harvat suositut nimet.
Anna on kreikkalainen muoto nimestä
Hannah=armo. Vuodesta 1884 alkaen Anna
nimen suosio alkaa tasaisesti laskea ja on
pohjalukemissa vuonna 1970.

Antti Ollikainen, Tuula Heikkinen,
Hannu Heikkinen 1970-luvulla

Maria nimen alkuperä

Naisten nimet vaihtuvat tiheään

Maria on heprealais - aramealainen nimi, jonka
skandinaavinen muoto on latinalainen muoto
englannin nimestä Mary. Nimen arvellaan
tarkoittavan toivottu lapsi, näkijätär tai
herratar.

Koko Suomessa suosituin naisten nimi on
vaihtunut jokaisella uudella vuosikymmenellä.
Väestörekisterikeskuksen tietokannassa Maria
on suosituin naisen nimi vuoteen 1930 asti,
jolloin se muuttuu Annikiksi. Annikki
menettää asemansa Marjatalle 1940-luvulla.
Suosituin nimi muuttuu taas kerran 1950luvulla, ja on silloin Anneli.

Erään tulkinnan mukaan Maria nimi on
alunperin egyptiläinen ja johdettu sanoista
mry=rakastettu tai mr=rakkaus. Eipä ihme, että
nimi on niin suosittu.
Marian suosio on noussut tasaisesti 1600luvulta alkaen 1800-luvulle asti. Siitä lähtien
nimen suosio laskee jyrkästi ja painuu
pohjalukemiin 2000-luvulla.
Soinisten naisten kymmenen yleisintä etunimeä
Anna
Maria
Sofia
Helena
Loviisa, Lovisa
Liisa, Lisa
Johanna
Eeva, Eva, Ewa
Ida, Iida, Iita
Gustava
Yhteensä

Sama muutos jatkuu 1960-luvulla, jolloin
suosituimmaksi nimeksi nousee Helena.
Johanna on suosituin nimi 1970-luvulla. Maria
palaa suosituimmaksi nimeksi 1980-luvulla, ja
pysyy sellaisena 2010-luvulle asti.
1600
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

1700
47
12
4
14
2
2
0
4
0
0
85

1800
192
213
112
54
88
37
73
51
57
52
929

1900
46
60
13
33
3
53
16
18
10
1
253

2000
1
1
2
1
0
1
0
0
0
0
6

Kaikki
289
286
131
102
93
93
89
73
67
53
1276

Mielenkiintoinen Soinisten nimi 1600-luvulla on Sisla, 1700-luvulla Greta ja 1900-luvulla Serafia.
Yleisimmät nimet 1700-luvulla ovat Anna ja Helena, ja 1800-luvulla ovat Maria, Anna ja Sofia.
Yleisimmät nimet 1900-luvulla ovat Maria, Liisa ja Anna, ja 2000-luvulla on Sofia. Kirjoittajan sedän
vaimon nimi Maria, ja tädin nimi Liisa, ja puolison isoäidin nimi on Johanna.
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Taavetti Pekka Soininen
Taulukossa alla on kymmenen yleisintä
Soinisten suvun miehen nimeä. Soinisten
miehillä yhtä yleisiä nimiä on useita: Taavetti,
Pekka, Heikki ja Juho. Juho on pakanuuden
ajalta periytynyt nimi, samoin kuin on Antti.
Sukuseuran jäsenenä on 2 Pekka Soinista ja 1
Heikki Soininen.

Taavetti ja Pekka nimien alkuperä
Yleisin miesten nimi Soinisilla on Taavetti.
Taavetti,
David
merkitsee
hepreaksi
"rakastettu". Koko maassa Taavetti alkaa
nimenä yleistyä vasta 1700-luvulla, ja on
suosionsa huipulla 1800-luvulla, mutta suosio
romahtaa 1900-luvulla.
Toiseksi suosituin Soinisten miesten nimi on
Pekka. Pekka on aramealainen nimi Pekka on
arameniaksi “kefas” eli kallio. Koko maassa
Pekka tulee erityisen suosituksi nimeksi 1900luvulla.

Miesten nimet vaihtuvat harvoin
Koko maassa miesten suosituimmissa nimissä
ei tapahdu samanlaista vaihtelua kuin naisten
nimissä. Juho on suosituin miehen nimi
vuoteen 1900 asti. Seuraavat neljäkymmentä
vuotta, vuosina 1900-1940, suosituin miehen
nimi on Johannes.
Johannes muuttuu Juhaniksi 1940-luvulla, ja
säilyy suosituimpana nimenä 2010-luvulle asti.
Soinisten miesten kymmenen yleisintä etunimeä
Taavetti
Pekka
Heikki
Juho
Petter, Peter
Henrik, Henric
Antti
Johannes
Aukusti, August
Matti
Yhteensä

Timo Soininen, seuran sihteeri 2000-2012

Kutsumanimet nimiksi
Kirkonkirjojen pito on alkanut 1600-luvulta,
jolloin
virkakielenä
oli
ruotsi,
ja
kirkonkirjoissa
nimet
olivat
yleensä
ruotsinkielisiä. Vähitellen ruotsinkieliset nimet
muuttuivat suomenkielisiksi 1800-luvulla ajan
hengen mukaan.
Sukukirjassamme
se
näkyy
esimerkiksi
sellaisissa nimissä kuin Lars muuttuu Lauriksi,
Johan Juhoksi ja Johannekseksi, ja Greta
Reetaksi.
Monet
etunimet
ovat
muotoutuneet
kutsumanimistä nimiksi, esimerkiksi Olavin
kutsumanimestä Olli on tullut yleinen nimi.
1600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1700
0
S
5
2
12
14
6
0
0
7
51

1800
108
60
60
84
75
58
56
25
50
23
599

1900
15
37
33
13
9
12
2
39
13
30
221

2000
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
4

Kaikki
123
103
100
99
96
84
82
65
63
60
875

Mielenkiintoinen Soinisten nimi 1600-luvulla on Eenokki, 1700-luvulla Zacharias ja 1800-luvulla
Asarias. Yleisin nimi 1700-luvulla on Oloff, vaikka ei yllä kymmenen joukkoon. Yleisimmät nimet
1800-luvulla ovat Taavetti ja Juho. Johannes on yleisin nimi vain 1900-luvulla, ja Juhani 2000luvulla, mutta ei yleisesti. Kirjoittajan isoisän nimi on Matti, serkun nimi Antti, ja apen nimi Heikki.
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Tahvo katkaisee nimien ketjun
Perheeseen syntyneelle vanhimmalle pojalle
annettiin usein isän nimi. Soinistenkin suvussa
näkyy tämä ilmiö.
Ensimmäisen esi-isämme Clemensin pojasta
Staffanista
1500-luvulta
alkaen
Staffan
Soiniseen
vuoteen
1773 saakka jatkuu
katkeamaton samojen etunimien ketju. Esiisien nimet Clemens, O lof ja Staffan
vuorottelevat, ja siirtyvät sukupolvelta toiselle.
Leppävirran Saamaisessa
vuonna 1773
syntynyt Staphan Soininen jo muuttaa
etunimien ketjua. Hän antaa lapsilleen ajan
hengen mukaan suomennetut nimet Olli ja
Tahvo vuosina 1800 ja 1801. Tahvo antaa
pojalleen nimen Tahvo vuonna 1826. Tämä
Tahvo katkaisee etunimien ketjun antamalla
pojalleen nimeksi Juho vuonna 1866.

Soinisten nimet savolaisia nimiä
Kaikki kymmenen yleisintä Soinisten suvun
sukunimeä ovat tyypillisiä nen -päätteisiä
savolaisia sukunimiä.
Ensimmäinen sukuun avioitunut nainen oli
Anna Maunontytär Keinänen

Avioidutaan Miettisille ja Koposille
Taulukossa alla on kymmenen yleisintä
sukunimeä. Soinisten sukukirjassa tietenkin
yleisin sukunimi on Soininen, joita löytyy
3525 kappaletta.
Miettisten miehet ovat olleet haluttuja
aviopuolisoita. Soinisten tyttöjä ovat eniten
ottaneet vaimoikseen Miettiset, Koposet,
Turuset, Räsäset ja Hiltuset. Myös Mustoset,
Hartikaiset, Ollikaiset,ja Savolaiset ovat
avioituneet Soinisten kanssa.
Kymmenen yleisintä Soinisten sukunimeä
Miettinen
Koponen
Turunen
Räsänen
Hiltunen
Mustonen
Hartikainen
Ollikainen
Savolainen
Koistinen
Yhteensä

Akonsaaren kantaisän Clemensin maisemaa

1600
0
1
3
1
1
0
0
0
0
0
6

Hienot aviomiehet
Mennessään naimisiin Soinisten tytöt ovat
saaneet myös erikoisempia ja hienompia
sukunimiä: Falk, Kubin, Thure, Doucette,
Gittoes, Gonzalo, Eckersley, Kampf, Laurent,
Messo, Rochier ja Rodeo.
Tunnettuja sukunimiä Soinisten suvussa ovat:
von Hertzen, Tanner, Castren, Fagerlund,
Lönnrot, Talvitie, Paulaharjuja Schuman.
1700
18
26
39
43
15
9
3
15
1
1
170

1800
159
110
71
60
72
78
61
2
22
33
668

1900
56
26
6
14
25
11
16
57
47
22
280

2000
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Kaikki
233
163
119
118
113
98
81
74
70
56
1125

Sukukirjan 1700-lukulaisilla yleisin sukunimi on Räsänen, 1800-lukulaisilla Miettinen ja 1900lukulaisilla Ollikainen. Jutun kirjoittajankin isoäiti on nainut Miettisen, joten isän nimi ja oma
tyttönimi on siten Miettinen. Kirjoittajan yksi täti ja serkut ovat Ollikaisia, sukuun avioituneina.

PUUTOSSALMEN
JA
YHTEINEN HAUTAUSMAA

JUONIONLAHDEN

KYLÄKUNTIEN

(Timo Soininen)

Juonionlahden ja Puutosmäen kyläkuntien yhteinen hautausmaa Vehmersalmella

Luuperin mäen hautausmaa
Kuopion lähellä sijaitsevassa Soisalon saaressa on muutamia pieniä kyläkuntien perustamia
hautausmaita, jotka kesäisellä hiljaisella kauneudellaan pysäyttävät ohikulkijan. Miten nämä siistit ja
hartaat tuonenlehdot ovat syntyneet?
1800-luvulla Soisalon saaren alue kuului kolmeen seurakuntaan: saaren pohjoisosa kuului Kuopion
maaseurakuntaan, saaren eteläosa Leppävirran seurakuntaan ja saaren itäosa Heinäveden
seurakuntaan. Saaren pohjoisosan vainajat haudattiin Kuopiossa maaseurakunnan pappilan takana
sijaitsevalle Flodbergin hautausmaalle eli kansan suussa ’’Luuperin mäelle” ja eteläosan vainajat
pääasiassa Leppävirran kirkon vieressä olevalle hautausmaalle.

Hautaussaattoa kuljetaan hiihtäen tai hevosilla
Hautausmatkat olivat pitkiä. Talvella hautaussaattoa kuljettiin joko hiihtäen tai rekikyydeissä
hevosilla.
Kesäisin hautajaissaatot soudettiin. Jos kuolemantapaus sattui keväällä pahimman
rospuuton aikaan, niin vainajaa säilytettiin useita viikkoja sitä odottamassa, että jäät Kallavedessä
sulaisivat, mikä aiheutti ylimääräistä työtä.
Usein
jouduttiin
turvautumaan
tilapäiseen
hautaamiseen maahan. Tilapäishautaus kiellettiin
vuoden 1879 terveydenhoitosäännössä, mutta sitä
käytettiin Soisalossakin 1900-luvun alkupuolelle asti.
Vehmersalmen seurakunta sai itsenäisyyden vasta
1900-luvun vaihteessa.
Vehmersalmen kunta itsenäistyi 1922. Virallinen
hautausmaa
siirtyi
seurakuntamuutoksessa
Vehmersalmen kirkolle. Matka Puutosmäestä ja
Juonionlahdesta uudelle
hautausmaalle
muuttui
vaikeaksi.
Asukkaat päättivät parantaa
asian.

Luuperin mäen hautausmaa
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Kokous Karhuahon talolla
Hautausmaapiirin perustavaan kokoukseen 13.6.1920 kokoontuivat Puutosmäen Karhuahon talolla
Puutosmäestä ja Juonionlahdesta seuraavat henkilöt: Juho Soininen, Herman Hiltunen, Juho
Puustinen, Josef Immonen, Heikki Soininen, Taavit Antikainen, J. Soininen, Taavetti Soininen, Vilho
Tuomainen, Taavi Ruuskanen, Taavetti Reinikainen, Aaro Savolainen, Kalle Rissanen, Aaro
Mönkkönen ja Salomo Miettinen. Puhetta johti Pekka Puustinen ja pöytäkirjaa piti Antti Miettinen.
Kokouspöytäkirjassa todettiin vakaasti:
1.§ Päätettiin hautausmaa perustaa.
2.§ Valittiin asiaa ajamaan 5- miehinen
toimikunta. Toimikuntaan tuli jäseniksi Aaro
Miettinen, Juho Soininen, Kalle Rissanen,
Herman Hiltunen ja Pekka Puustinen.
3.§ Hautausmaan paikaksi ehdotettiin Aaro
Hiltusen, Kalle Rissasen ja Pekka Puustisen
maita.
4.§ Hautausmaan suuruus 1 hehtaari enintään.

Tilalliset lahjoittavat 50 markkaa
Pöytäkirjassa todetaan: Allekirjoittaneiden nimi on sitova, jos hautausmaa tulee perustettavaksi.
Pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet kaikki läsnäolijat.
Puutosmäen ja Juonionlahden hautausmaapiiri järjesti kokouksen Puutosmäessä 4.7.1920. Päätettiin
talollisen Aapeli Hiltusen lahjoittaman 12 aarin lisäksi ostaa talollinen Kalle Rissaselta 88 aaria 1300
markan kauppahinnalla. Talollisten perheet päättivät lahjoittaa 50 markkaa ja tilattomat perheet 25
markkaa hautausmaamenojen peittämiseksi.
Kun maa-asiat ja raha-asiat oli näin saatu kuntoon, lähetti valittu toimikunta anomuksen Kuopion
läänin maaherra G ustaf Ignatiukselle. Pyydettiin, että maaherra määräisi piirilääkärin pitämään
katsastuksensa aiotulla hautausmaa-alueella. Maaherra Gustaf Ignatius antoi välipäätöksen asiasta
8.9.1920. Välipäätöksen mukaan ’’ennen kuin asiassa enempiin toimenpiteisiin ryhdytään, tulee
hakijan kahden kuukauden kuluessa tarkoin selvittää hautausmaan sijaitsemispaikka.”

Kuopion Juonionlahden maisemaa sekä laiva Seitenoikea
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Pekka Turunen laatii kartan
Toimikunta tilasi maanmittausinsinööri Pekka Turusen paaluttamaan ja laatimaan kartan hautausmaan
alueesta. Hänen vuonna 1920 laatimansa paalutuskartan mukaan suunniteltu hautausmaan alue on 71,5
metriä leveä ja 140 metriä pitkä.
Alue sijaitsee lähellä Puutosniemeltä Vehmersalmelle vievää tietä. Suunnitellun hautausmaa-alueen
läpi kulkee edellä mainitulta tieltä Juonionlahden kylän suuntaan kulkeva kylätie. Alue on
kangasmaata ja osin kaskimaata. Alueen pinta-ala on 1 hehtaari.

Maaherra Gustaf Ignatius
Toimikunta täydensi maaherralle osoitettua
hakemustaan insinööri Pekka Turusen
laatimalla kartalla 24. syyskuuta 1920.
Maaherra
G ustaf
Ignatius
siirsi
hakemuksen Kuopion piirilääkäri J. V.
Johnsonille kehottaen häntä toimittamaan
aiotulla hautausmaa-alueella katsastuksen
ja
antamaan
lausuntonsa
alueen
sopivaisuudesta hautausmaaksi.
Piirilääkäri J. V. Johnson piti vaaditun
katsastuksen
hautausmaa-alueella
29.9.1920. Katsastusta varten alueelle oli
kaivettu kolme eri koehautaa 180 cm:n
syvyisiksi.
Alueen katsastuksesta hän
antoi lausuntonsa 6.10.1920.

Piirilääkäri J.V. Johnsonin lausunto

Kallaveden maisemaa

Lausunnossa todetaan, että ”maa melkein koko alaltaan on kuivaa hiekkakangasta, jossa kasvaa
harvaan pienempiä mäntyjä ynnä katajia. Likin ja ainoa asunto on noin 100 metriä ehdotetusta
hautausmaapaikasta ja se on eristetty tästä syvän laakson kautta”.
"Vedet hautausmaaksi aiotusta alueesta juoksevat asumattomalle salolle päin. Kolmeen eri paikkaan
tehdyt koehaudat näyttävät kaikkialla hienoa hiekkamaata aina 180 senttimetrin syvyyteen.” Tällä
perusteella piirilääkäri J. V. Johnson piti lausunnossaan aiottua hautausmaa-aluetta tarkoitukseensa
erittäin sopivana.

Kirkkoherra A.E. Merivirta lähettää anomuksen
Sunnuntaina 14. marraskuuta vuonna 1920 pidettiin jumalanpalveluksen jälkeen Vehmersalmen
seurakunnan kirkonkokous. Kokous tunnusti hautausmaahankkeen tärkeyden Puutosmäen ja
Juonionlahden kyläläisille.
Päätettiin antaa hankkeelle täysi hyväksyminen ja puoltolause sillä edellytyksellä, että hautausmaa
laitetaan kuntoon ja ylläpidetään kyläläisten omilla varoilla seurakuntaa rasittamatta.
Kokous valtuutti vt. kirkkoherra A. E. Merivirran hankkimaan luvan valtioneuvostolta hautausmaan
perustamiseksi. Seurakunnan vt. kirkkoherra A. Merivirta lähetti 27. päivänä joulukuuta vuonna 1920
Vehmersalmen
Puutosmäen ja
Juonionlahden
kylien
aiottua
hautausmaata
koskevan
perustamisanomuksen
Kuopion
Hiippakunnan
Tuomiokapituulille
Ouluun.
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Kuopion Hiippakunnan Tuomiokapitulin lausunto
Kirjeessään kirkkoherra Merivirta pyysi Tuomiokapitulia liittämään perustamishakemukseen
myönteisen lausunnon ja lähettämään hakemuksen valtioneuvostoon hautausmaan perustamisluvan
saamiseksi.
Kuopion Hiippakunnan Tuomiokapituli antoi hautausmaan perustamisasiasta puoltavan lausunnon 10.
helmikuuta vuonna 1921 ja toimitti hakemuksen valtioneuvostolle. K irkollis-ja opetusministeriö pyysi
17. helmikuuta 1921 Kuopion läänin maaherran lausunnon tästä hautausmaan perustamisasiasta.

Kihlakunnan Kruununvoudin lausunto
Kuopion läänin maaherra pyysi Kihlakunnan Kruununvoudin ja Kuopion piirin Kruununnimismiehen
lausunnon hautausmaan perustamisasiasta 19. päivänä helmikuuta 1921. Kuopion kihlakunnan
kruununvouti ja nimismies puolsivat omissa lausunnoissaan aiottua hautausmaahanketta maaliskuussa
1921.
Kruununvoudin ja nimismiehen hanketta puoltavat lausunnot antoi Kirkollis- ja Opetusministeriölle
Kuopion läänin maaherra G ustaf Ignatius.
Puutosmäen ja Juonionlahden kylien yhteistä
hautausmaahanketta
puoltava
lausunto
annettiin
24.3.
1921.

Lupa hautausmaahan saadaan
Valtioneuvosto
antoi
myönteisen
päätöksen 6. päivänä huhtikuuta 1921
Puutosmäen
ja
Juonionlahden
kyläkuntien
yhteisessä
hautausmaahankkeesta
seuraavin
ehdoin:
1) Mainittujen kyläkuntien on
laillistettava puheenalaisen alueen
saanto
2) Aluetta hautausmaana käytettäessä
on tarkoin noudatettava terveyden
hoidosta 22.12.1879 annetun asetuksen
määräyksiä.
Ritoniemi Kuopion Vehmersalmella

Aapeli Hiltusen lahjakirja
Lupa hautausmaan perustamiseen oli saatu. Valtioneuvoston päätöksen ehtona oleva alueen saannon
laillistuttaminen tarkoitti sitä, että kyläkuntien oli hankittava hautausmaan alue omistukseensa.
Aapeli Hiltunen oli 4.7.1920 allekirjoittanut lahjakirjan, jolla hän lahjoitti hautausmaapiirille 0,010
hehtaaria Mäenpää - nimisestä tilastaan R:nro 3:9 ja 0,080 hehtaaria Soinila nimisestä tilastaan
R:nro 5:5.

A. Zilliacus pitää Soinilan lohkomistoimituksen
Samana päivänä allekirjoitetulla kauppakirjalla Kalle ja Anna Rissanen möivät omistamastaan
Karhuaho - nimisestä tilasta R:nro 5:2 hautausmaapiirille 0,890 hehtaarin suuruisen alueen
hautausmaan alueeksi 1300 markalla. Lahjoitettujen määräalojen ja ostetun määräalan
lohkomistoimitukset
piti
maanmittausinsinööri
A.
Zilliacus
vuonna
1926.
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Muodostetaan Tuonela nimiset tilat
Lohkomistoimituksen kartoista voi todeta erään muutoksen insinööri Pekka Turusen vuonna 1920
tekemään paalutuskarttaan. Vaikka hautausmaan alueen halki kulkee edelleen vanha kylätie, niin
hautausmaan lounaan puoleisen rajan viereen on rakennettu uusi kylätie. Tällä samalla paikalla
sijaitsee nykyinen Konnuslahden suuntaan johtava maantie.
Edellä mainituista määräaloista muodostettiin lohkomistoimituksissa Tuonela I, Tuonela II ja Tuonela
III - nimiset tilat. Sen jälkeen, kun Vehmersalmen ja Kuopion seurakunnat yhdistyivät, nämä tilat on
yhdistetty Puutosmäen hautausmaa - nimiseksi kiinteistöksi, jonka kiinteistötunnus on 297-465-5-32.
Lohkomistoimituksen kustannukset maksoi Puutosmäen ja Juonionlahden kylien hautausmaapiiri.

Entäs lopputapahtumat?
Mitä sitten tapahtui, kun hautausmaan perustamiseen oli saatu lupa? Asioista tietävät ovat häipyneet
mananmajoille ja paperit hautausmaapiirin toiminnasta hautautuneet Vehmersalmen seurakunnan
mukana jonnekin maakunta-arkistoon. Kaiken seuraavan voi vain kuvitella tapahtuneen, kun katselee
nykyistä kaunista hautausmaata.

Vehmersalmen kirkkoherra vihkii
Kun virallinen lupa hautausmaan perustamiseen
oli saatu, Vehmersalmen kirkkoherra kävi
vihkimässä uuden hautausmaan ja julisti samalla
alueelle hautarauhan.
Hautausmaapiiri
laati
alueelle
hautaussuunnitelman, jossa esitettiin hautarivien
paikat ja niiden väliset käytävien paikat.
Hautausmaan läpi kulkeva kylätie siirrettiin
talkoilla
kulkemaan
hautausmaan
lounaan
puoleista sivua. Alueelle kaivettiin kaivo kukkien
kastelemista varten.

Kappeliin tehdään pärekatto
Hautausmaapiiri möi sukuhautapaikat talollisille ja vaatimattomammat leposijat pieneläjille. Uuden
kylätien puolelle hautausmaan reunaan rakennettiin vuonna 1934 talkoilla kappeli, johon puutavaran
olivat lahjoittaneet Puutosmäen ja Juonionlahden kylien tilalliset.
Kappeliin tehtiin tällöin pärekatto. Alueen ympärille istutettiin kuusiaita. Tarpeen mukaan alueella
alettiin järjestää hautajaisia omatoimisesti siten, että vainajan omaiset ja naapurit kaivoivat haudan,
kirkkoherra hoiti siunauksen ja sukulaiset peittivät haudan.

Kyläläisillä on talkoohenkeä
Keväisin ja syksyisin alueella jäljestettiin siivoustalkoita, jotta hautausmaan alue pysyisi arvoisessaan
kunnossa. Pikkuhiljaa hautausmaalle alkoi ilmestyä ristejä sekä pienempiä ja suurempia
hautamuistomerkkejä.
Näin Puutosmäen ja Juonionlahden kylien yhteistä hautausmaata yllä pidettiin Vehmersalmen
kirkonkokouksen tahdon mukaisesti siten, että ’’hautausmaa kuntoon laitetaan ja ylläpidetään
Puutosmäen ja Juonionlahden kyläläisten omilla varoilla seurakuntaa rasittamatta”. Näin kehittyi tämä
kahden pienen kylän yhteinen hautausmaa lähes parikymmentä vuotta.
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Talvisodassa perustetaan sankarihautausmaa
Suurvaltapolitiikan pelinappulana Suomi joutui vuonna 1939 talvisotaan, vuonna 1941 jatkosotaan ja
1944 Lapin sotaan. Puutosmäen ja Juonionlahden nuoret miehet kutsuttiin puolustamaan Suomen
vapautta. Monet palasivat takaisin sankarivainajina. Yli-päällikkö Mannerheim antoi talvisodan alussa
sankarivainajia koskevan päiväkäskyn. Siksi Suomessa noudatettiin kaatuneiden hoidossa toisen
maailmansodan aikana ainutlaatuista järjestelmää maailmassa.
Muualla vainajat haudattiin rintaman lähelle perustettuihin kenttähautausmaihin. Suomessa kaatuneet
pyrittiin keräämään kaatuneiden evakuoimiskeskuksiin, joista heidät kuljetettiin kotiseuduilleen
haudattaviksi oman seurakuntansa sankarihautausmaihin. Suomessa ei olekaan vain muutamaa suurta
sankarihautausmaata, vaan jokaisessa kunnassa on omat sankarihautausmaansa. Vuonna 1983
Suomessa oli 1085 sankarihautausmaata. Sankarihautausmaan rakentaminen koostui kolmesta osasta.
Ensimmäisenä tuli sankarihautausmaan asemakaavasta päättäminen. Tähän kuuluivat paitsi koko
alueen yleissuunnitelman tekeminen, niin myös hautojen sijoittaminen sekä päättäminen niiden
merkinnästä. Toinen, huomattavasti pienempi hanke oli alueen kasvi-istutusten suunnittelu ja
tekeminen. Kolmas, usein kaikkein kallein ja tärkeimpänä pidetty hanke oli muistomerkin hankinta.
Tähän ryhdyttiin pääsääntöisesti vasta sodan jälkeen. Muistomerkin hankinta tapahtui suorana
tilauksena niitä tekeviltä kiviliikkeiltä, kuvanveistäjiltä tai muistomerkkikilpailujen kautta.

Vehmersalmella Puutosmäen, Juonionlahden, Litmalahden, Eitikansaaren ja Ritoniemen kartta

Viljo Savikurjen tekemä yhteismuistomerkki
Vehmersalmen seurakunta päätti sodan aikana perustaa sankarihautausmaan Puutosmäen ja
Juonionlahden kylien yhteiselle hautausmaalle, koska näiden kylien miehiä oli taisteluissa kaatunut
paljon. Sankarihautausmaa sijoitettiin keskelle hautausmaa-aluetta kappelirakennuksen eteen. Haudat
sijoitettiin kahteen riviin.
Hautojen molemmille puolille istutettiin pensasaidat. Sankarihautausmaan päähän on vuonna 1951
pystytetty Viljo Savikurjen tekemä yhteismuistomerkki. Se on tehty punaisesta graniitista ja sen
etuosassa on kohokuva rukousasentoon polvistuneesta sotilaasta. Kuvan yläpuolella on teksti:
Isänmaan puolesta 1939-1944. Merkin vasemmalle sivulle on kirjoitettu seuraavat taistelupaikkojen
nimet: Itä-Karjala, Sortavala, Pirttipohja, Muolaa. Ja oikealle sivulle: Kämärä, Voimäki, Tali ja
Lempäälä.
Sankarihautausmaalle
on
haudattu
18
talvija
jatkosodan
vainajaa.
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Kuuset myydään parkkipaikan tekemiseen
Samanaikaisesti, kun sankarihautausmaata perustettiin, siirrettiin sotien jälkeen Puutosmäen ja
Juonionlahden kylien yhteisen hautausmaan hoitovastuu ja hallinta Vehmersalmen seurakunnalle.
Kappelin katto uusittiin tiilikatoksi 1950-luvulla. Vielä 1970-luvulla tarvittiin kuitenkin kyläläisten
oma-aloitteisuutta hautausmaan kunnossapidossa. Tuolloin Tie- ja vesirakennuspiiri oli korjaamassa
Konnuslahdelle vievää maantietä hautausmaan kohdalla.
Juonionlahdesta kotoisin oleva Martti Soininen ehdotti Vehmersalmen kirkkoherralle, että tiepiiri voisi
rakentaa edullisesti korkeamman ja paremman parkkipaikan hautausmaan kappelin eteen, jos
seurakunta maksaisi materiaali- ja työkulut. Kirkkoherra valitteli, ettei seurakunnalla ole varoja
tällaiseen työhön. Tällöin Soininen kehotti kirkkoherraa myymään hautausmaalla liian suureksi
lihoneet kuuset, ja saaduilla tuloilla kustantamaan levikkeen ja parkkipaikan.
Näin tapahtuikin ja hautausmaan ja tien väliin saatiin toimiva levike ja pysäköintialue. Kylien yhteinen
hautausmaa on viihtyisä levähdyspaikka, jossa voi katsella vanhoja hautakiviä. Paikka henkii vanhan
ajan talkootoimintaa. Hautausmaan hoidosta vastaa nykyään Kuopion seurakunta. Liitteenä on
Puutosmäen ja Juonionlahden kylien yhteisen hautausmaan lohkomiskartta vuodeltal926.
PUUTOSMÄEN JA JUONIONLAHDEN KYLIEN YHTEINEN HAUTAUSMAA:
1. Hautausmaa on vihitty käyttöön 7.7.1921
2. Hautausmaan maapohjan ovat luovuttaneet Aapeli Hiltunen ja K aarloja Anna Rissanen
3. Kappeli on suunniteltu vuonna 1935. Suunnittelijasta ei ole tietoa.
4. Kappeli on vihitty käyttöön vuonna 1937 kirkkoherra Gunnar (Kunnar) Olanterän toimesta
5. Kappelin on sisustettu nykymalliin vuonna 1992 - 1993
6. Sankarihauta-alueella oleva muistomerkki on vihitty 19.8.1951.
Kartta 1. Puutosmäen ja Juonionlahden kylien yhteisen hautausmaan lohkomiskartta vuodeltal926
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AUGUST HEIKKI SOINI

(Simo S. Soininen)

Sukututkimus muuttuu todella vaivalloiseksi, kun joutuu vääntäytymään väestörekistereiden
arkistoihin. Sammuneiden sukuhaarojen maineikkaatkin henkilöt helposti unohtuvat historian
hämärään. Isäni suvusta sellaisia merkkihenkilöitä ovat Helsingin yliopiston rehtori A dolf Edvard
Arppe ja Suomen ensimmäinen virka-arkkitehti Anton Vilhelm Arppe, kuuluisan Carl Ludvig Engelin
oikea käsi.

August nai Höckertin tyttären
Sukukirjamme sivulla 43 on Veli Nykäsen kirjoitus ’’Taavetin ja Sohvin pojasta menestyvä
liikemies”. Sukuselvitys päättyykin sitten häneen mainiten syntymäajaksi 8.3.1974 ja puolisoksi
Höckertin. Näin päättyy monessa sukukirjassa tarina sellaisesta sukuhaarasta, jonka tietoja ei ole netin
kirkonkirjoista löydetty tai sukuhaaran jäsen ei ole löytänyt tietään sukuseuraamme.

Eino Leino kirjoittaa runon Augustista

äm. h. soro
t U M T f iiir i

Sukututkimus ei ole vain sinnikästä uurastusta
kirkonkirjojen ja tietokoneen parissa, sillä
sattuma tuo oman jännittävän osuutensa tähänkin
askareeseen. August Heikki Soinin lapsen lapsen
lapsi Ville Arjomaa oli kuullut isoäidiltään, että
hänen isoäitinsä on August Heikki Soinin
avioton lapsi. Tämän seikan Villen isoäiti Leena
Onerva oli kertonut vasta eläkeikäisenä. Ville oli
ottanut yhteyttä Kainuun Eino Leino -seuran
puheenjohtajaan Esko Piippoon.

August H. Soini Osakeyhtiön kirjekuori

Isoäiti oli nimittäin kertonut, että runoruhtinas Eino Leino on kirjoittanut muistorunon Augustista.
Mainittu runo oli todellakin julkaistu Helsingin Sanomissa maaliskuussa vuonna 1919 ja Leinon
runokokoelmassa Syreenien kukkiessa. Esko Piippo otti yhteyttä minuun tietäen, että olen Soinissuvun jäsen. Runo on jutun lopussa.

Soinisten suvun uusi haara
Niin tapahtui se ihme, että Ville löysi laajan sukunsa ja me saimme sukuun pitkään kadoksissa olleen
uuden jäsenen, peräti sukuhaaran. Soinisethan ovat tunnettuja aviottomien lasten alullepanijoina, joten
Ville on siinäkin suhteessa hyvässä ja turvallisessa seurassa. Villen sukupuu on jutun lopussa.

Marko Paavilaisen kirjat ja August
Tämä yhteydenotto kannusti minut tietokoneen kimppuun syksyllä 2010 ja tiedostojen suma alkoi
nopeasti purkautua. Digitaalisesta sanomalehtiarkistosta löytyi uutisia Augustista vaikka millä mitalla.
Hän oli suurliikemies, poliittisesti aktiivinen suomalaisuusmies, kunnallispoliitikko, ehdokas
ensimmäisissä eduskuntavaaleissa, ahkera luennoitsija, järjestöjyrä ja kaupallisten oppilaitosten
perustaja.
Mikrofilmiltä löysin (Helsingin Sanomat 16.3.1919—20.3.1919) uutisen Augustin kuolemasta,
kuolinilmoituksen, hautajaisselostuksen ja Eino Leinon runon vainajalle. Löysin myös yhteyden
tutkijaan, dosentti Marko Paavilaiseen, joka on vuonna 2006 ilmestyneessä väitöskirjassaan ’’Kun
pääomilla oli mieli ja kieli” kirjoittanut tästä suomenmielisestä suurliikemiehestä. Monia mainintoja
Augustin aikaansaannoksista on myös Paavilaisen kirjassa Kauppaa, kauppiaita ja yhdistystoimintaa.
Augustista on kirjoitettu myös Paavilaisen toisessa teoksessa nimeltään ’’Kaupan koulu”.
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Perukirja löytyy Kansallisarkistosta
Arvaukseni osui myös sen suhteen oikeaan, että
Kansallisarkistossa pitäisi olla August Heikin
jälkeen tehty perukirja. Tämän vaikuttavan
dokumentin diaarinumero on 21089/1919.
Huvudstadsbladetista löytyi myös tieto, että
Augustin verotettava tulo oli vuonna 1916 peräti yli
350.000 silloista markkaa.
Nahkaselkäiseksi sidotussa upeassa perukirjassa oli
erittäin perusteellinen Höckertin suvun sukuselvitys,
mutta Augustin suvusta vain tavanomainen
virkatodistus Augustista, hänen vaimostaan ja
lapsistaan.

Augustin perukirja on tässä kirjassa

Tämä arvokas jälkeläistieto siis avautui perukirjan myötä todella vaivattomasti. Perukirja oli aikoinaan
kiertänyt jopa Uukuniemen kautta, koska kukin kunta peri köyhäin sadannesosansa (1/8 %
kuolinpesän brutto-omaisuudesta). Sen monen monituiset leimat ja allekirjoitukset ovat todella
kiehtovia, sillä Augustilla oli omaisuutta ympäri Suomea.

Hauta Hietaniemen hautausmaalla
Seuraavaksi otin yhteyttä Hietaniemen hautausmaan toimistoon, joka varttitunnin kuluttua ilmoitti
sähköpostitse, että Augustin hauta sijaitsee Hietaniemen hautausmaan uudella alueella korttelissa 19,
linja 1, hauta numero 237. Sain nopeasti myöhemmin myös tiedon Höckertien sukuhaudan sijainnista
aivan Augustin haudan lähistöllä.
Ilman tarkkaa osoitetta hautojen etsiminen suurilla hautausmailla on arpapeliä. Radioystäväni, joka
harrastaa valokuvausta ja pyöräilyä, oli hyvän syyssään aikana ottanut haudasta laadukkaita kuvia.

Emil Setälän haudan vieressä
Varsin hartain aatoksin vierailin loppusyksystä
2010 Augustin melko vaatimattomalla ja
unohdetulla, mutta hyvin hoidetulla haudalla.
Historian havinaa oli ylenpalttisesti. Suomen
kielen
ja
kirjallisuuden
professorin,
valtioneuvos Emil Nestor Setälän hauta on
aivan vieressä. Kivipaasiin oli hakattu August
Heikki Soini * 8 III 1874 + 15.111 1919. Hän
kuoli siis parhaassa iässään.
Vaimonsa Signe M aria Soini os. Höckert *
11V II 1868 + 9 XI 1947 eli täyden elämän.
Paasiin on niminä ikuistettu myös Augustin
poika Paavo Olavi, hänen vaimonsa ja poikansa.

Augustin hauta Hietaniemen hautausmaalla

Lisäksi paasiin on kirjoitettu viisi Höckert-suvun jäsentä, joista Viking Höckert kunnostautui
esimerkiksi kuljettamalla rahaa Norjan vastarintaliikkeelle. Höckertien varsinaisessa sukuhaudassa
lepää myös kuuluisa kestävyysjuoksija Gunnar Höckert, jonka elämänkerta on kuultavissa YLE
Areenassa. Hetkeksi tempauduin tutkimaan myös Höckertien vaiheita, niistä on materiaalia
kiitettävästi.
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August muuttaa Raahesta Helsinkiin
Augustista saa miellyttävän kuvan. Hän lienee ollut niitä onnekkaita, joka sattui olemaan oikea mies
oikeaan aikaan, ja joka päätyi oikeaan asemaan. Hän muutti Raahesta Helsinkiin ihan otolliseen
aikaan, jolloin maamme tukku- ja vähittäiskauppa rivakasti luotiin lähes tyhjästä. Suomenkielinen ja mielinen kauppiasluokka otti tosissaan mittaa ruotsinkielisestä suurpääomasta. Soinista on ollut
artikkelit seuraavissa lehdissä: Borgä Nya Tidning 8.11.1898 ja Raahen Lehti N:o 6 julkaistu
24.1.1900.
Lisäksi suomenkieliset kaupat kilpaillen keskenään, SOKOS-ketjun ja K-kauppaketjujen siemenet oli
kylvetty otolliseen maaperään. August oli ilmeisesti hyvä puhuja ja sosiaalisesti erittäin taitava, joten
hän kelpasi monen järjestön nokkamieheksi, poliittisiin tehtäviin ja vävyksi komeaan sukuun.

August haluaa lahjoittaa Eino Leinolle talon
Menestys ei mennyt päähän, sillä hän vähäeleisesti tuki taiteilijoita. Kirjaton ja karjaton Eino Leinokin
oli Augustin suojatti, jolle tämä oli lahjoittamassa Espoon Suvisaaristosta taloa. Leinon laatiman
muistorunon kuvaus Augustista tuntuu todenperäiseltä. Augustin kuoleman vuoksi lahjoitusasia
raukesi ja Leino jatkoi toisten nurkissa ja matkustajakodissa asumistaan. Leino mainitsee August
Soinin lahjoituksesta hänelle Aino Kallakselle lähettämässään kirjeessä 24.2.1919:
"Milloin me kaksi saamme olla yhdessä luonnon kanssa? Emmehän me sovi ihmisten pariin. Tiedätkö,
että minulla nyttemmin on sekä saari että huvila ja että sauna 45 minuutin matkan päässä Helsingistä,
ei vuokrattuna, vaan omanani, lahjana eräältä runouttani ihailevalta mesenaatilta! Iloitsen suuresti
siitä, sillä tiedän saavani siellä rauhan. Tervetuloa, valtiatar! Se on eräs kesäsaarten ryhmästä,
Sommaröar, Hankoon päin. Nimi on suurenmoinen ja näyttää hyväenteiseltä." August kuitenkin kuoli
pian tämän jälkeen ja lahjoitus ei ehtinyt saada lainvoimaa.

August H. Soinin Osakeyhtiö
Augustin vaiheita voi seurata hyvinkin tarkkaan sanomalehtien digiarkistojen avulla. Kauniaisten
kaupunginkirjastossa on Boke Reuterin lahjoittama sukututkimusten ja matrikkeleiden kokoelma.
Siinä on myös Augustin opinahjon Kuopion Kauppaoppilaitoksen 50-vuotisjuhlajulkaisu vuodelta
1937, jossa on esimerkiksi oppilasluettelo lyhyine elämänkertatietoineen.
Helsingin Sanomat 17.05.1908
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Yhteinen illanvietto. Kaikki mukaan.
August Soinin osakeyhtiön osakekirja
August toimi aktiivisesti suomalaisessa puolueessa ja agitoi lukuisin esitelmin. Hän piti luennon 13.
päivänä maaliskuuta vuonna 1907 Kansallisklubin Omalla Pohjalla. Toukokuun 17. päivänä vuonna
1908 August oli pitänyt Suomen Liikemies-Yhdistyksen kevätkauden viimeisessä kokouksessa
Luodolla (Klippan) esitelmän Suomen suurimpien kaupunkien kaupasta. Netistä löytyi suureksi
ihmeekseni rouva Signe Soinin nimelle kirjoitettu Aug. H. Soini Osakeyhtiön osakekirja 26-30.
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Augustin avioton lapsi Leena Onerva
Aviottoman lapsensa Leena Onervan elatuksen August hoiti mallikelpoisesti. Tytär saattoi opiskella
säännöllisen elatusmaksun turvin ylioppilaaksi asti ja jatkaa opintojaan yliopistossa. Leena Onerva eli
vuosina 6.3.1912 — 25.3.2003, ja kuoli siis 91 vuoden iässä.

Augustin tytär Maili avioituu Itävaltaan
Augustin neljän lapsen vaiheiden tutkiminen on
osittain vielä kesken, lähinnä sukututkimuksen
vaikeutumisen vuoksi. Augustin vanhimman tyttären
Maili Tellervon, syntynyt Raahessa 4.4.1900,
vaiheista löytyi netistä vaivatta olennaisimmat tiedot.
Maili avioitui 29.5.1931 itävaltalaisen upporikkaan
tekstiilitehtailijan pojan, taidemaalari Karl Richard
Hämmerlen kanssa. Hämmerle oli syntynyt 13.3.1892.
Maili eli täyden elämän ja kuoli 13.7.1985 Itävallan
Bregenzissä.
Hänen miehensä Karl kaatui Paulestissa, Romaniassa
maailmansodan
loppuvaiheessa
31.8.1944.
Oletettavasti löydän heidän jälkeläisiään Dombimin
väestörekisterin virkailijoiden avulla. Facebookissa on
yksi tutunnäköinen Hämmerle, joita haku tuottaa
aivan liikaa.

fjämmprb
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Hämmerle suvun vaakuna

Mailin upporikas aviomies
Itävaltalaiset rekisteriviranomaiset ovat olleet erittäin
avuliaita, sillä sain nopeasti Richard Hämmerlen
väestörekisterikortin kopion sähköpostitse. Hänen
isänsä oli Otto Hämmerle, valtavan tekstiilitehtaan
osakas ja johtaja. Tämä tehdas oli jonkin aikaa
intialaisomistuksessa ja on nyttemmin
tehnyt
konkurssin.
Syksyllä 2011 tehtaan irtaimisto on
myyty
huutokaupalla,
arvatenkin
pääasisssa
Intiaan.
Hämmerlen suvulla on useita upeita, suojelukohteiksi
julistettuja taloja Voralbergissä. Suku on siirtynyt
kiinteistöalalle.

Tehdasrakennukset
on muutettu
toimistoiksi,
yritystiloiksi, hotelleiksi ja
museoiksi,
joista
merkittävin on maailman suurin Rolls-Royce-museo.
Tekstiilitehtaan perustajan Frans Martin Hämmerlen
syntymäkoti on Dombimissä museona. Hämmerlen
suvun vaakunassa on kuvattu tietenkin kolme vasaraa.

Itävallan Bregenz
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Augustin lapset Paavo, Laila ja Heikki
Paavo Olavista, syntynyt 18.11.1904, on tiedossa vain syntymä- ja kuolinajat. Laila Mariasta,
syntynyt 13.9.1901, tiedetään ainoastaan se, että hän on muuttanut Helsinkiin vuonna 1906. Heikki
Anterosta, syntynyt 23.9.1903, tiedetään se, että hän avioitui vuonna 1928 Airi Hagar Blomqvistin
kanssa, ja on elänyt ilmeisesti Jyväskylässä.

August Soinin sukutaulu
August Heikki Soinin lapset avioliitosta Signe Maria
Höckertin kanssa:
1) Maili Tellervo syntynyt 4.4.1900 Raahessa ja kuollut
13.7.1985 Bregenzissä, Itävallassa. Vihitty 29.5.1931
Pariisissa. Lapsista ei ole tietoa.
Puoliso Richard Hämmerle
syntynyt 13.3.1892 ja
kuollut 31.8.1944 Ploestissa, Romaniassa.
Richard
julistettu kuolleeksi 9.2.1950.
2) Laila Maria syntynyt 13.9.1901.
3) Heikki Antero syntynyt 23.9.1903
Jyväskylässä.
Puoliso vuonna 1929 syntynyt Airi Hagar Blomqvist.

Edit Höckertin hautakivi

4) Paavo Olavi syntynyt 18.11.1904 ja kuollut. 5.7.1969. Puoliso Sirkka Linnea Nordberg syntynyt
25.1.1908 ja kuollut 6.4.1979 Lapset: Riku Olavi syntynyt 19.11.1950 ja kuollut 1.12.1997.
5) Avioton lapsi Leena Onerva Väinölä syntynyt 6.3.1912 Helsingissä ja kuollut 25.3.2003
Helsingissä. Puoliso pankinjohtaja Aarne Arjomaa, entinen Eriksson, syntynyt Jämsässä.
Leena Onervan lapset:
A) Kari Juhani Arjomaa, syntynyt 14.4.1941 Helsingissä. Lapset Ville Juhani Arjomaa, syntynyt
13.8.1976.
B) Liisa Marjatta Arjomaa, ei lapsia.

Eino Leinon muistoruno August Heikki Soinista
AUG. H. SOININ HAUDALLA (19.3.1919)
Sorea sortui manan maille miesi,
ylhäinen, yksinäinen sielultaan.
Vaikk' kaiken kansan kesken kulki tiesi,
Sun kaltaistas en nähnyt milloinkaan:
niin hyvää, lämmintä, niin hymyilevää,
niin laajamieltä, laajakättä myös,
niin omaa kiitostansa lymyilevää,
sen vaikka hyvin kesti toimes, työs.
Rakastit synnyinmaatas, missä lepäät,
sen kieltä, kansaa, kansan kunniaa.
Vaikk' kaikki kiitokset kai nytkin epäät,
nyt sentään kaikuu sitä kansa maa;

ei aine, henki Sulle ollut eri,
kaikk' kaunis kuuluu Sulle yhtehen,
Suli' oli suomalainen suonten veri,
ja sydän suuri, inhimillinen.
Siks olet mentyäskin merkki meille,
kuink' elon päiväpuolta etsitään.
Kuink' emme eksyä saa eri teille,
jos mieli nousta maan ja kansan tään;
en haasta murheesta, mi hautas varjoo
- j ä ä tyhjä tila, mistä poissa oot vaan haastan toivosta, min muistos tarjoo,
sen seppelkukat kumpus kattakoot.
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Helsingin Sanom at 16. 3 .1 9 1 9 . Uutinen August Heikki Soinin kuolemasta.
Odottamaton kuolonsanoma tietää, että liikemies August Soini kuoli täällä eilen iltapäivällä. Hän oli
vielä keskiviikkona liikkeellä, mutta sairastui sitten ankaraan kuumeeseen, joka sydämen voimien
pettäessä parissa päivässä kaatoi miehuuden iässä olevan toiminta tarmoisen miehen.

August Kuopiossa, Porvoossa ja Raahessa
August Soini oli syntynyt 1874 Kuopiossa ja antautui jo pienestä pojasta liikealalle, palvellen nelisen
vuotta Birger Hallmanin liikkeessä. Sitten hän kävi Kuopion kauppakoulun, josta päästyään 1897
otettiin Raahen työväenkaupan johtajaksi. Vuoden perästä hän siirtyi Porvoon osuuskaupan johtajaksi.
Vielä samana vuonna 1898 hän tuli rakenteilla olevan Raahen rautatien kasööriksi, missä toimessa oli
koko rakennusajan. Hän perusti nyt oman siirtomaa- ja rautatawaraliikkeen Raaheen, pitäen sitä
vuoteen 1892.

August Talous-Osakekaupan johtajaksi
Vuonna 1898 August valittiin Helsinkiin silloin
perustetun Talous-Osakekaupan toimeenpanewaksi
johtajaksi. Tätä liikettä hän johti vuoteen 1914,
jolloin
hänet
kutsuttiin
Suomen
tulitikkuyhdistyksen j ohtaj aksi.
Wiimeksi mainitun toimen ohella Soini harjoitti
täällä omaa tukkukauppaa, niin kuin hän
Helsingissä olonsa ajan otti osaa moniin muihin
liiketoimiin.
Samalla
hänen
kykyänsä ja
harrastustansa
käytettiin
monissa
luottamustoimissa, lukuisissa yhdistyksissä sekä
kaupunginvaltuustossa suomalaisten liikemiesten
edustajana.

August Kauppiaiden Kauppakoulun perustajana
Hän oli Helsingin Kauppiaiden Yhdistyksen johtokunnan jäsen ja yhteen aikaan sen puheenjohtaja.
Kuuluen Helsingin Kauppiaiden Kauppakoulun perustajiin toimi hän teollisuushallituksen
määräämänä koulun johtokunnan puheenjohtajana.
August H. Soini oli pidetty henkilö ei vain harrastustensa monipuolisuuden, vaan myöskin ystävällisen
ja toverillisen luonnonlaatunsa wuoksi, ja jättää hänen äkkinäinen poismenonsa laajaan tuttavapiiriin
kaipaavan muiston.
Läheisimmissä ystäväpiireissä olivat tunnettuja hänen varsinkin viime aikoina eri tarkoituksiin
alituiseen tekemänsä, huomattaviin määriin nousseet lahjoitukset, vaikka hän ei niistä tahtonut
koskaan julkisesti mainittavan.

August Panimon johtokunnassa
August oli lyhyen aikaa myös panimon johtokunnassa.
Vuosina 1912-1914 hän oli yhdessä A. Silvon ja Eemeli
Kirvelän kanssa Oy Fortuna Ab panimon johtokunnassa.
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Helsingin Sanomat numero 76. Hautauksia. August Heikki Soinin hautaus 20. 3.1919.
Eilen tapahtui täällä Uudella hautausmaalla muutama päivä sitten manalle menneen johtaja August
Soinin hautaus. Runsaslukuisessa saattajajoukossa nähtiin sekä taloudellisten että taiteellisien piirien
edustajia ja moni kaunis muistosana lausuttiin warhain poistuneen, tarmokkaan miehen arkun ääressä.
Surusaatossa, jossa kannettiin Suomen liikemiesyhdistyksen ja Kauppakorkeakoulun lippuja,
saavuttiin hautausmaan edustalle. Kantoivat vainajan pojat, omaiset ja ystävät arkun kappeliin, missä
Laulu-Miehet wirittiwät virren Ma kuljen kohti kuolemaa. Ruumiinsiunauksen toimitti pastori Aleksi
Lehtonen, joka samalla omisti wainajan omaisille lämpimiä lohdutuksen sanoja. Siunauksen jälkeen
lauloi kuoro jälleen.
Sitten alkoi seppelien laskeminen, minkä kuluessa arkku peittyi kokonaan kukkaistulwan alle.
Seppeleistä mainittakoon: Suomen Kauppavaltuuskunnan seppeleen
laskivat kauppaneuvokset
Schildt ja Tallberg. Suomen Liikemiesyhdistyksen seppeleen laskivat johtaja Niklander ja maisteri
Jauri. Suomen Liikeapulaisten Liiton seppele, jonka laskivat johtaja Levvämäki ja toimittaja Kauppi.

Hietaniemen hautausmaa Helsingissä
Helsingin Kauppiaiden Yhdistyksen seppeleen toiwat kauppias Petin ja johtaja Silwo.
Kauppakorkeakoulun seppeleen laskiwat rehtori Järvinen, tohtori Bonsdorff ja tohtori Paloheimo.
Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulun seppeleen laski maisteri Lehto. Laulu-Miesten seppeleen toi
arkulle maisteri Siegberg. Puheita pitivät rehtori Kyösti Järvinen, kauppaneuvos Schildt ja maisteri
Lehto. Helsingin kauppakamarin seppele laskettiin myös.
Laulu-Miesten laulettua Kuuulan ’’Wirta wenhettä wie” jatkui seppelten laskeminen. Seuraavat
liikkeet ja toiminimet oliwat lähettäneet viimeisen terwehdyksensä: Talousosakekauppa, Suomen
Tulitikkuyhdistys, Suomen Valtamerentakainen kauppa, Luottopankki, Suomalainen Tupakkatehdas,
Elintarwe, Konekauppa, Aatra, Kokos, Kosken werkatehdas, Martiniemi sekä Häkli, Lallukka &
Kumppanit.
Laskiessaan seppelettään lausui kirjailija Eino Leino wainajan muistoksi sepittämänsä runon, jonka
julkaisemme toisessa paikassa lehteä. Säweltäjä Leewi Madetoja laski seppeleen Suurelle taiteen
ystävälle. Hautakappelista kuljetettiin arkku, jota saattajat seppelkulkueena seurasiwat Uudelle
hautausmaalle, missä se peitettiin maan poween. Seppelten suuri määrä ja saattojoukon runsaus
osoittivat, minkä aukon wainaja jätti jälkeensä. Kaipausta henkiwät myöskin monet muistopuheet.
Niiden sisältönä ei ollut pelkkiä sanoja.
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SUKUJUHLAN OHJELMA JP-KALAMAJOILLA 21.7.2012
8 .0 0 - 10.00: Omatoiminen tutustuminen Puutosmäen ja Juonionlahden kylien yhteiseen
hautausmaahan. Sankari-ja sukuhaudoilla käynti.
9.30 - 11.00: Ilmoittautuminen JP-Kalamatkojen kalakeitaalla.
11.00 - 11.15: Jukka-Pekka Soininen: JP-Kalamatkat Soinisten suvun kalastusperinteen jatkajana.
11.15 - 11.45: Veli Nykänen: Sukukirjan sähköisen painoksen esittely
11.45 - 12.00: Veli Nykänen: Taiteilija Riikka Soinisen esittely
12.00 - 12.30: Riikka Soininen: Sukuseuran viirin ja pöytästandaarin esittelyjä
sukuvaakunaluonnosten esittely
12.30 - 13.00: Juhlaesitelmä: Jouni Erik Soininen: RUSKEALASTA EVAKKOON - UUDEN
SEELANNIN JA AUSTRALIAN AURINKOON
13.00 - 14.30: Lounas
1 4 .3 0 - 15.30: SUKUKOKOUS
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja päätetään sukuvaakunasta
15.30 -16.00: Kokouskahvit
16.00 - 20.00: Uisteluveneristeilyä Sotkanselällä, Savusaunomista, Rantakalaa ja Haitarin soittoa

SUKUSEURAN HALLITUS 2010-2012
Puheenjohtaja: Veli Nykänen. Maaninka. 0500-151250 tai veli@maaninka.net
Varapuheenjohtaja: Simo S. Soininen. Kajaani. 050-325 2720 tai simo.soininen@pp.inet.fi
Sihteeri: Timo Soininen. Kajaani. 044-7100263 tai timo.soininen@kajaani.fi
Taloudenhoitaja: Timo Soininen. Kajaani. 044-7100263 tai timo.soininen@kajaani.fi
Puumerkin päätoimittaja:
Sirpa Paltemaa. Helsinki. 0400-317196 tai sirpa.paltemaa@pp.inet.fi
Rantakalaneuvos:
Jukka-Pekka Soininen. Vehmersalmi. 0400-377 560 taijukka-pekka.soininen@ pp.inet.fi
Nettisivujen hoitaja: Matti Soininen
Toiminnantarkastajat: Hannu Soininen, Ari Soininen
Hallituksen jäsen: Hämäläinen Annikki. Joensuu. 0500-274651 tai nikihama@hotmail.com
Hallituksen jäsen: Kauppinen Tarja. Kuopio. 040-7574361 tai tark@luukku.com
Hallituksen jäsen: Soininen Aulis. Helsinki. 0400- 642833 tai aku.soininen@gmail.com
Hallituksen jäsen: Soininen Eeva. Outokumpu. 050-3566227 tai eeva.soininen@elisanet.fi

ETSINTÄKUULUTUKSIA
Tällä palstalla voit etsiä kadoksissa olevia suvun jäseniä. Lähetä tiedot etsimästäsi henkilöstä lehden
päätoimittajalle. Etsin tietoja seuraavien henkilöiden jälkeläisistä:
Taulun 315 Jenny Fredrika Soinisen jälkeläisiä, s. 19.9.1879 Nilsiä
Taulun 312 Anna Leena Soinisen jälkeläisiä, s. 29.7.1838 Nilsiä
Taulu 313 Eeva Christina Soininen, s. 4.1.1841 Nilsiä
Taulu 282 Hilda Maria Soininen s. 5.7.1868 Nilsiä
Taulun 286 Eeva Stina Soininen s. 6.2.1873 Nilsiä
Mikäli tiedät henkilöistä lisää, lähetä tiedot minulle sähköpostilla sirpa.paltemaa@pp.inet.fi________

KIRJALLISUUTTA SUKUTUTKIJOILLE
-Jyrki Pietilä: Muistot kiijaan. Opas muisteluskirjojen tekijöille.
-Ilpo Lagerstedt. Sven Tuuvan aseveljiä. Suomen sodan veteraaneja.
-Eine Kuismin ja Elina Kuismin. Sukututkimusaapinen. Esivanhempien jäljillä. SSKL. 25 euroa.
-Satu Savia ja Terhi Willman. Suvun muistot talteen. SSKL. Hinta 10 euroa.
-Johanna Jokipaltio. Oman elämäni tarina. SSKL. Hinta 42 euroa.___________________________

