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Tervetuloa ”Tavinsalmen pitäjän kuninkaankartanolle” 

 

Tervetuloa Maaningalle ”virtaavien vesien kuntaan”. Meillä vallitsee kuntamme viimeinen 

itsenäisyyden vuosi ennen liittymistä Kuopion kaupunkiin vuoden 2015 alussa.  

Soinisia muutti Maaningalle jo 1700-luvun loppupuolella. Siitä kertoo se, että pitäjässä syntyi 

vuosina 1770–1880  Soinisille 144 lasta. Perheitä oli kuitenkin vähän, mutta lapsirikkaus kukoisti. 

Silloisen Maaningan Soinisista siirtyi vuonna 1924 osa uuden kunnan asukkaiksi, kun Pöljän ja 

Hamulan kylistä tuli osa uutta Siilinjärven kuntaa. Niinpä Siilinjärven Soinisilla on maaninkalainen 

sukutausta, jonka juuret johtavat niin Juonionlahden Klemettilään kuin myös Ritoniemen 

Litmalahdelle. Nykyään Maaningalla asuu vain muutamia Soinisten sukuun kuuluvia perheitä. 

Soinisten Sukuseura ry on tunnollisesti viettänyt sukukokouksiaan suvun keskeisillä alueilla, kuten 

tällä kertaa Maaningalla. Edellinen sukukokoushan pidettiin suvun varhaisimmilla asuinpaikoilla 

Juonionlahden Klemettilän Kalakeitaalla Jukka-Pekka Soinisen huomassa. 

Sukuseuramme on toiminnassaan siirtynyt kolmannelle vuosikymmenelle. Viime vuosikymmenen 

suurin tavoite oli oman sukukirjan julkaiseminen. Monet yksittäisen omien lähisukuhaarojensa 

tutkijat luovuttivat aineistojaan sukuseuramme käyttöön, ja kirjatoimikunnan toimiessa 

taustavoimana koottiin yhteen kaikki se tieto suvusta, mikä oli saatavilla. Aiemmissa 

sukukokouksissa vedottiin kirjan tekijöihin, että kirja tulisi julkaista mahdollisimman pian, vaikka 

aineisto oli vielä puutteellinen. Kirja julkaistiinkin vuonna 2010 Varkauden sukukokouksessa silloin 

käytettävissä olevien sukututkimustietojen mukaisena. 

Juonionlahden sukukokouksessa vuonna 2012 päätettiin julkaista täydennysosa joko sähköisessä 

muodossa tai painotuotteena. Juoniolahtelaista ja puutosmäkeläistä syntyperää oleva Pirjo Mankki 

on tehnyt valtavan työn sukutietojen täydentämisessä ja kirjassa olleiden virheellisyyksien 

oikaisemisessa sekä saattamalla kaikille kirjassa mainituille erillisille sukuhaaroille 

sukulaisuusyhteydet. Niistä mainittakoon Varislahti-Kaavi sukuhaara, joka on selkeästi Soisalosta 

peräisin olevia Soinisia. 

Pirjo Mankin valmistelema täydennysosa on valmistumassa. Viime vuonna maassamme astui 

voimaan tietosuojalaki, jolla on sukututkimuksiin ja niiden julkaisemiseen oma sanottavansa. 

Tämän lain vaatimusten mukaan sukuteoksemme sisältö asetetaan henkilötietojen osalta tässä 

kokouksessa suvun nähtäville sekä pyydetään sukuun kuuluvia tekemään henkilötietoihin 

tarvittavia muutoksia ja mahdollisia oikaisuja. Tämän tarkistuksen jälkeen voidaan kirjan 

laajennusosa julkaista. 

Vielä kerran toivotan kaikki kesäkokousvieraamme tervetulleiksi Maaningalle viettämään antoisaa 

ja kiinnostavaa kesäpäivää uusien ja vanhojen sukulaistuttavuuksien seurassa. 

 

Veli Nykänen 

Sukuseuran esimies 
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Soinisia Maaningalla 

Veli Nykänen  

 

Soiniset hakivat monien muiden sukukuntien 

tavoin elinsijoja uusilta seuduilta. Monet 

uskalsivat siirtyä kauemmille alueille joko 

avioliiton seurauksena tai ”työn perässä”. 

Tiettävästi Maaningan alueille ensimmäiset 

Soiniset saapuivat jo 1770-luvun tienoilla. 

Kulureitteinä olivat tietenkin vesistöt. Tässä 

tapauksessa käytettiin Iisalmen reittiä aina 

Viannonkoskelle saakka. 

Satunnais-Soinisia oli maaninkalaisissa 

taloissa renkeinä ja piikoina sekä ns. tehdas-

työläisinä Pihtisalmen kadonneella teollisuus-

alueella.  

Maaningan Pihtisalmessa oli aikanaan 

melkoinen teollisuusalue, joka sijaitsi reilun 

kilometrin kirkonkylän pohjoispuolella. Siellä 

toimi mm. tulitikkutehdas, laiva(lotja)-

veistämö, tiilitehdas ja saha. Saha ja 

tiilitehdas olivat tehtailija Pietikäisen omista-

mia. Hän oli rakentanut työntekijöilleen kolme 

asuintaloa, joita kutsuttiin kasarmeiksi.  

Tämä kuvassa oleva oli ainoa hirsiraken-

teinen talo, jossa oli hellahuoneita kahdessa 

kerroksessa. Taloa ruvettiin kutsumaan 

Sirkkaborgiksi ja se myöhemmin sai 

pilkallisemman nimen "lutikkalinna", jona se 

myös nykyään tunnetaan. Lutikkalinnassa 

saattoi olla runsaasti syöpäläisiä, koska siinä 

asui tehdastyöläisiä satunnaisia aikoja. 

Hygienialla ei ollut asumisessa kovin 

merkittävää sijaa.  

Teollisuuden loppuessa lutikkalinna jäi paikal-

leen, ja kaksi muuta rakennusta purettiin. 

Rakennus siirtyi aikanaan erään evakon 

omistukseen ja hänen kuoltuaan en tiedä, 

kuka sen nykyään omistaa. Rakennus on 

kuvan mukaisessa kunnossa. 

 

 

Pihtisalmen työläisten asuintalo Sirkkaborg 

 

Monia tarinoita jää tässä yhteydessä 

kertomatta, mutta kuitenkin tulee mainita pari 

merkittävintä sukuhaaraa, jotka jättivät 

jälkensä maaninkalaiseen asukashistoriaan. 

Jokainen sukukirjaamme tutkineista tietää, 

mikä paikka oli Juonionlahden Klemettilä. 

Talon isännän Klemetti Tahvonpojan nuorin 

poika Pekka, s. 13.11.1798, avioitui maanin-

kalaisen Maria Kankkusen kanssa. Perhe 

asui aluksi Klemettilässä, mutta muutti pian 

vaimon kotitilalle Maaningan Käärmelahden 

Kankkulaan. Pekka sai töitä Pihtisalmen 

sahalta ja jäi Maaningalle. Näin syntyi hänen 

jälkeensä Maaningan sukuhaara.  

Pekan lapsenlapsenlapsi Olga Maria, s. 

6.12.1896, avioitui Maaningalla Sinikiven 

meijerin konemestari Jaakko Halmetojan 

kanssa. Heidän lapsistaan kuuluisin oli yksi 

maamme tunnetuimmista moukarinheittäjistä, 

Oiva Halmetoja, joka edusti maatamme 

kansainvälisissäkin urheilukilpailuissa. Sota-

aikana hän palveli ilmavoimissa tähystäjänä. 

Hänen poikansa Kari toimi Rissalassa 

vuonna 1978 tuhoutuneen DC-3 lentokoneen 

ohjaajana.  

Pekka Soinisen jälkipolvista asuu tiettävästi 

ainoastaan yksi perhe Maaningalla. 
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Moukarinheittäjä Oiva Halmetoja 

 

Toiset Maaningalla elintilansa löytäneet 

kantaisämme olivat peräisin Ritoniemen 

Litmalahden talosta. Talon isännän Paavo 

Soinisen, s. 14.9.1779 jälkeläisistä kaksi 

muutti kotivävyiksi Maaningalle. Paavo, s. 

25.11.1808, Kurolanlahdelle Ison Ruoko-

veden länsirannalle ja Fredrik, s. 28.5.1820, 

Käärmelahdelle Harjulan taloon. Vielä 

kolmaskin veljes Pekka, s. 5.7.1822 muutti 

veljiensä perässä Maaningalle toimien 

renkinä heidän taloissaan ja palvellen myös 

neljättä veljeään, niin ikään kotivävyksi 

Nilsiän Akonsaareen mennyttä Klemettiä, s. 

28.3.1813.  

Veljeksistä Paavon jälkipolvet muuttivat ajan 

saatossa ennen kaikkea Kuopioon, mutta 

myös eri puolille Suomea.  

Fredrik asui pitkään Käärmelahdella, mutta 

muutti lopulta Maaningan kirkonkylälle. Hän 

toimi Maaningan seurakunnan kuudennus-

miehenä, siis kirkkoherran ”oikeana kätenä” 

kirkon maallisissa palveluissa. Jälkipovia jäi 

jonkin verran Maaningalle, mutta myöhemmin 

hekin muuttivat eri puolille Suomea. Fredrikin 

jälkeläisiä muutti myös silloisen Maaningan 

Pöljälle, joka liitettiin vuonna 1925 perustet-

tuun Siilinjärven kuntaan. Näin hänen jälki-

polvistaan muodostui Siilinjärven sukuhaara. 

Pekan jälkipovien elämä on ollut hyvin 

monivaiheista. Hänelle syntyi kaikkiaan 

neljätoista lasta, joista kuolleena syntyi tai 

lapsena kuoli yhdeksän. Vanhin tytär 

Kustaava asui avionomaisessa liitossa 

Aabraham Mannisen kanssa Maaningalla ja 

hänellä oli kuusi lasta, joita Aabraham ei 

tunnustanut omikseen. Näistä lapsista Paavo 

Fredrik osallistui kansalaissotaamme joutuen 

Kuopion vankileirille, missä menehtyi sydän-

sairauteen. Jäljelle jäi vaimo ja kahdeksan 

lasta.  

 

 

Kustaava Soininen tyttäriensä Maria Lovisan 

(vasemmalla) ja Rosan kanssa 
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Kustaavan lapsia siirtyi Ouluun. Lapsista 

Oskar palveli poliisivoimissa menestyen 

hyvin. Hän oli Oulussa hyvin tunnettu henkilö. 

Hänen jälkipolviinsa lukeutuu Soinisten suku-

seuran pöytästandaarin ja viirin suunnitellut 

taiteilija Riikka Soininen.  

Muut Maaningalla asuneet Soinisten sukuun 

lukeutuneet ovat olleet satunnaisia asukkaita. 

Klemettilän jälkipolvia on kulkeutunut 

Toivalan ja Koivusaaren (entistä Maaninkaa) 

kautta Pielaveden Pangan kylään, mistä he 

ovat siirtyneet mm. Karttula-Tervo seuduille.  

Ajanjaksolla vuosina 1770–1880 Maaningalla 

syntyi Soinisille kaikkiaan 144 lasta, joten 

silloinkaan ei pidetty ”kynttilää vakan alla”.  

Nykyisin Maaningalla asuu vain muutamia 

sukuun kuuluvia perheitä. 

 

Maria Jotuni – kansalliskirjailija 

suvussamme         

Sirpa Paltemaa 

 

Maria Jotuni, yksi Suomen merkittävimmistä 

kirjailijoista, on äidin puolelta sukujuuriltaan 

Soinisia. Hänen elämänsä ja kirjallinen 

tuotantonsa ajoittuvat 1800-luvun lopun ja 

1900-luvun alun vuosikymmeniin.  Marian 

sukujuuret ovat Kuopion ja Vehmersalmen 

maisemissa, ja tätä Soinisten suvun 

maisemaa hän kuvaa ensimmäisessä 

romaanissaan Arkielämää.   

Maria Jotunin äidinäidin isä oli Antti 

Klemetinpoika Soininen. Antti syntyi 

Vehmersalmella Puutosmäen kylässä 

Heinäselän tilalla, kuten isänsä. Naimisiin-

menon jälkeen Antti muutti Vehmersalmen 

Ritoniemen Eitikansaareen Tulisaaren taloon, 

jossa syntyi tytär Anna Helena.  

Anna Helena Soininen meni naimisiin saman 

kylän pojan Olli Miettisen kanssa. Perhe asui 

aluksi Ritoniemessä Ollin kotipaikalla. Sitten 

perhe muutti Kuopion Julkulaan seurakunnan 

omistamaan Savolan torppaan.  Annan ja 

Ollin viides lapsi Greta Lovisa Miettinen, 

Maria Jotunin äiti, syntyi Julkulassa, mistä 

perhe siirtyi asumaan Vuorisalon saareen 

taloon Vehmasmäki 25.   

Maria Jotunin isovanhemmat olivat aikaansa 

nähden poikkeuksellisia ihmisiä: heillä oli 

kirjoja ja niitä luettiin lapsenlapsillekin. 

Perheeseen oli tätä kautta luonnollisesti 

syntynyt sivistystä arvostava ilmapiiri, johon 

sisältyi myös ennakkoluuloton suhtautuminen 

tyttöjen kouluttamiseen.  

Greta Lovisa Miettinen avioitui julkulalaisen 

talonomistajan ja seppämestarin Petter Johan 

Haggrénin kanssa. Perhe muutti Julkulasta 

Kuopion keskustaan, missä Petter toimi 

talonmiehenä ja pläkkiseppänä. Perhe asui 

Petterin isän "Ukko" Haggrénin talossa 

Etelävuorikadun ja Hämeenkadun kulmassa 

tuomiokirkon lähellä. Kadut tunnetaan 

nykyisin Minna Canthin katuna sekä 

Käsityökatuna. Pihapiirissä asui myös 

monenkirjava vuokralaiskaarti. Valistuneen ja 

yleensä hyväntahtoisen Petter-isän heikkou-

tena olivat alkoholi ja mustasukkaisuus. 

Greta-äiti tunnettiin lempeänä ja työteliäänä 

ihmisenä, joka puhui kirjakieltä.   

Perheeseen syntyi 9.4.1880 tytär Maria 

Kustaava. Haggrénien sisarusparveen kuu-

luivat Marian lisäksi esikoinen Juho sekä 

nuoremmat lapset Anton, Alma ja Pekka. 

Kotiväki kutsui Mariaa läpi elämän Maijaksi. 

Vilkkaan ja voimakastahtoisen tytön lapsuu-

teen kuuluivat niin raisut pihaleikit kuin 

verkkaisat kalamatkat isoisän kanssa.  

Kansakoulun käyminen oli harvinaista vielä 

1880-luvun Suomessa, mutta Kuopiossa 

Marialla oli siihen mahdollisuus. Maria 

laitettiin kansakouluun lukeneen isoäidin 

ansiosta. Kansakoulun jälkeen Maria jatkoi 
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opintietään Kuopion suomalaisessa yhteis-

koulussa. Opettamisesta haaveillut tyttö piti 

matemaattisista aineista ja historiasta, mutta 

monipuolisena lahjakkuutena hän oli myös 

hyvä piirtäjä ja kiinnostunut kirjoittamisesta.  

Myös Marian opettaja Vihtori Korpela havaitsi 

tytön lahjat ja kannusti tätä kirjoittamaan 

yhteiskouluaikanaan. 

Maria oli innokas keskustelija ja avusti 

Kuopion suomalaisen yhteiskoulun oppilas-

lehteä Wesaa.  Hän kävi Kuopion suomalai-

sen tyttökoulun jatkoluokilla lukion, josta 

pääsi ylioppilaaksi vuonna 1900 – erikois-

luvalla, ”sukupuolestaan huolimatta”. Hän 

opiskeli Helsingin yliopistossa vuosina 1900–

1904  historiaa, kirjallisuutta ja taidehistoriaa.  

Yliopistosta valmistuttuaan Maria suunnitteli 

ryhtyvänsä opettajaksi, mutta opettajaa 

hänestä ei kuitenkaan tullut. Toimittajan työ 

osakuntalehdessä oli johdantoa hänen 

kirjailijanuralleen, joka alkoi jo ennen 

avioliittoa vuonna 1905, kun hän julkaisi 

esikoisteoksensa ”Suhteita”. Seuraavana 

vuonna Maria muutti sukunimensä yhdessä 

veljiensä kanssa Jotuniksi.  Jotuni merkitsee 

skandinaavisessa mytologiassa jättiläistä. 

Maria Jotunin tunnetuin teos ”Arkielämää” 

julkaistiin vuonna 1909. 

Viljo Tarkiainen, Joel Lehtonen ja Maria 

Jotuni olivat tutustuneet Helsingissä savolais-

karjalaisessa osakunnassa, ja Jotuni oli myös 

Lehtosen rakkauden kohde. Kirjallisuuden-

tutkija ja professori Tarkiaisen kanssa Jotuni 

kuitenkin avioitui vuonna 1911. Tarkiaiset 

asuivat aluksi vaatimattomissa oloissa 

Topeliuksenkadulla Helsingissä. Lopullinen 

asunto löytyi Cygnaeuksenkadulta numerosta 

11. Vieraanvaraisessa kodissa kävivät sekä 

sukulaiset että taiteilijaystävät. Kahvipöytä-

keskustelut koskivat luonnollisesti kirjalli-

suutta niin oman perheen kuin vieraidenkin 

seurassa. Aikalaiset ovat kuvanneet Maria 

Jotunia luonteeltaan ujoksi, mutta toisaalta 

myös reheväksi ja äidilliseksi.  Aviomiestä 

Viljo Tarkiaista pidettiin niukkapiirteisenä ja 

karuna.  

Jotunilla oli kaksi poikaa, Jukka ja Tuttu. 

Tuttu oli valtiotieteilijä ja Yhteiskunnallisen 

korkeakoulun professori ja rehtori sekä 

Helsingin kauppakorkeakoulun ylimääräinen 

professori.  Jukka valmistui lääkäriksi. Jukka 

Tarkiaisen poika on valtionarkiston hoitaja ja 

historioitsija Kari Tarkiainen, jolta on ilmes-

tynyt muistelmaromaani ”Särjetty sinetti”. 

Maria Jotunilla oli läheinen yhteys lapsiinsa. 

Poikien sanotaan suorastaan jumaloineen 

äitiään "Pupua". Pojat innoittivat häntä 

teokseen ”Jussi ja Lassi”. Maria-äidin 

syventyessä kirjoittamiseen aviomies ja pojat 

lomailivat Tuusulan kesäasunnossa 

Myyrinmäessä.  

Viljo Tarkiainen tuki vaimonsa kirjallista uraa 

tuomalla tämän teoksia esille kirjoituksissaan 

ja tarjoamalla niitä ulkomailla julkaistavaksi. 

Pystyäkseen kirjoitustyöhön Maria tarvitsi 

yksinäisyyttä, runsaasti kahvia ja joskus jopa 

tupakkaakin. Hän osallistui innokkaasti 

kirjallisuutta ja sen yhteiskunnallista asemaa 

koskeviin keskusteluihin. Hän harrasti taide-

historiaa, oli kiinnostunut elokuvista ja 

luonnollisesti myös teatterista. Hän nautti 

kodin sisustukseksi hankkimistaan taide-

teoksista ja koriste-esineistä. Maria 

Jotunistakin tehtiin taidetta: Wäinö Aaltonen 

muovasi aviomiehen pyynnöstä hänestä 

pronssisen rintakuvan. 

Henkilövalikoiman teoksiinsa Jotuni sai 

Savosta, varsinkin Kuopiosta. Olihan Marialle 

savolaisen kansan elämä tuttua jo 

lapsuudesta lähtien.  Greta-äidin lapsuuden-

kotiin Vehmersalmelle tehdyillä vierailuilla 

Maria seurasi innokkaana erityisesti renkien 

ja piikojen elämää. Hänet tunnetaan erityi-

sesti naisten elämänpiirin kuvaajana ja 

ihmiskuvauksen tarkkanäköisenä mestarina. 

Jotuni oli ehdokkaana jopa Nobelin kirjalli-

suuspalkinnon saajaksi.  
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Maailmansota ja kansalaissota toivat 

herkkätuntoisen Marian elämään epävar-

muutta ja rahahuolia. Ahdistuksen takia 

hänen terveytensä heikkeni jo keski-ikäisenä. 

Lapsuudenkoti jouduttiin myymään raha-

pulassa pari vuotta ennen isän kuolemaa. 

Maria Jotunin isä kuoli vuonna 1913 ja hänen 

äitinsä muutamaa kuukautta ennen 

”Tohvelisankarin rouva” -näytelmän ensi-iltaa.  

Maria Jotuni joutui itse skandaalin kohteeksi 

pahennusta aiheuttaneen “Tohvelisankarin 

rouva” -esityksen takia vuonna 1924. Kirjal-

lisen uransa ansioiden perusteella Jotuni sai 

lukuisia palkintoja ja ansiomerkkejä. Hänet 

valittiin Suomen kirjailijaliiton kunniajäseneksi 

vuonna 1930 ja vuonna 1938 hänelle myön-

nettiin Aleksis Kiven rahaston kunniapalkinto.   

Hänet palkittiin useita kertoja myös Valtion 

kirjallisuuspalkinnolla. Ennen kuolemaansa 

hän voitti vielä Suomen kulttuurirahaston 

näytelmäkilpailun vuonna 1941.  

Maria Jotunia voidaan pitää yhtenä Suomen 

tunnetuimmista naiskirjailijoista, jonka teokset 

edesauttoivat naisten aseman edistymistä.  

Merkittävä osa Jotunin teoksista julkaistiin 

kuitenkin vasta hänen kuolemansa jälkeen.  

Maria Jotuni kuoli vuonna 1943, ja hänet on 

haudattu Helsingin Hietaniemeen.  ”Huojuva 

talo”, yksi hänen merkittävimmistä teoksis-

taan julkaistiin vasta vuonna 1963.  Jotuni oli 

aiheena taiteilija Eeva Oivion suunnittele-

massa postimerkissä vuonna 1980.  Vihdoin 

vuonna 2009 perustettiin Maria Jotuni-seura. 

Maria Jotunin nimi elää katujen ja koulun 

nimessä. Helsingin Pohjois-Haagassa ja 

Porvoossa on Maria Jotunin tie. Kuopiossa 

taas on Maria Jotunin koulu.     

 

Lähteet:  

www.tuhannettunteet.kuopio.fi Sydän kom-

passina - Maria Jotuni 

fi.wikipedia.org/wiki/Maria Jotuni 

www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/klassikko

galleria/jotuni/ 

  

Kaavin Soiniset ovat lähtöisin 

Soisalon saaresta 

Pirjo S. Mankki 

 

Ensimmäiset Kaavin Soiniset 

Soiniset esiintyvät ensimmäisen kerran 

Kaavilla 1600-luvun lopulla lähes 150 vuotta 

sen jälkeen, kun Klemetti Soininen siirtyi 

Suur-Jääsken Äitsaaresta Leppävirralle 

Soinilansalmen Kuivaniemeen. Vuoden 1690 

kylvötaulukossa mainitaan Juho ja Paavo 

Soininen isäntinä Varislahdella. Kumpai-

nenkin kuoli ennen vuotta 1720, jolloin 

alkavat Kaavin haudattujen luettelot. Vuonna 

1722 Varislahdella kuollut Vappu Hirvonen 

mainitaan Paavo Soinisen leskenä. Muuta 

varmaa tietoa ei Juhosta eikä Paavosta 

löydy.  

Lauri Soininen syntyi Soisalon saaressa 

sijaitsevan Juonionlahden tilan isännän Olavi 

Tahvonpoika Soinisen perheeseen 1650-

luvun puolen välin paikkeilla veljesten 

Tahvon, Olavin ja Heikin (sekä mahdollisesti 

myös Juhon) jatkoksi. Toimeentulo perustui 

tuolloin pitkälti kaskiviljelyyn, joka vaati paljon 

metsäalaa. Niinpä Juonionlahden tila ei 

tarjonnut kaikille perheen pojille elantoa.  

Tuon ajan käytännön mukaan vanhin pojista 

peri tilan, ja nuorempien oli lähdettävä 

etsimään leipänsä muualta, elleivät jääneet 

veljensä tilalle rengiksi. Vaihtoehtona oli 

siirtyminen kotivävyksi taloon, jossa ei ollut 

poikaa tilaa jatkamaan.  
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Olavi Tahvonpoika Soininen eli yli 90-

vuotiaaksi, mutta hän luopui Juonionlahden 

tilan isännyydestä 1600-luvun loppupuolella. 

Pojista Tahvo ja Heikki jäivät asumaan tilalle, 

Olavi asettui perheineen Puutosmäen kylään 

Pekka Laurinpoika Turusen autioksi 

jättämälle tilalle. Heikin ja Olavin perheistä ei 

löydy tietoa Isovihan jälkeiseltä ajalta, joten 

kaikki perheenjäsenet ovat saattaneet kuolla 

venäläisten vainoissa. On myös mahdollista, 

että joku heistä on jäänyt venäläisten vangiksi 

ja kuljetettu Venäjälle. 

Lauri vaimonsa Elli (Helena) Voutilaisen ja 

vuonna 1681 syntyneen Juho-poikansa 

kanssa lähti Juonionlahdelta jo 1680-luvulla 

etsimään elinmahdollisuuksia Kaavilta. Juho 

ja Paavo Soininen lähtivät mahdollisesti 

samalle matkalle.  

Koska Juho Soininen mainitaan Varislahdella 

isäntänä, mutta Laurista ei ole mainintaa, 

voisi ajatella, että Juho olisi Laurin isoveli ja 

veljekset perheineen asuivat samalla tilalla. 

Laurin vaimo Elli mainitaan Varislahdella 

Kaavin ensimmäisessä säilyneessä 

rippikirjassa 1741–1752 Tahvo Soinisen 

äitinä.  

Enonlahdella elävä nihti Paavo Tahvonpoika 

Soininen, joka on luultavasti Juonionlahden 

tilalla vuonna 1638 mainitun tilan isännän 

Olavi Soinisen nimettömäksi jääneen veljen 

jälkeläisiä, oli matkoillansa käynyt varmaan 

myös Varislahdella. Alueella oli vielä raivaa-

matonta metsää, uudisasukkaat eivät olleet 

vallanneet kaikkia alueita. Niinpä Paavo 

päätti luovuttuaan armeijan palveluksesta 

lähteä etsimään toimeentuloa Kaavilta. Hän 

saattoi mahdollisesti houkutella myös 

Juonionlahden Lauri ja Juho Soinisen 

samalle matkalle. Olihan isommassa poru-

kassa turvallisempaa kulkea. Matka Soisalon 

saaresta Varislahdelle tehtiin vesiteitä pitkin. 

Paavo asettui vaimonsa Vappu Hirvosen 

kanssa talolliseksi Varislahteen. Perheen 

lapsista ei ole tietoa. 

Kaaville muodostuu Soinisten sukuhaara 

Koska Kaavin syntyneiden luettelot alkavat 

vasta vuodesta 1720, ei Juho, Lauri tai Paavo 

Soinisen lapsista ole varmaa tietoa. 

Syntyneiden ja kuolleiden sekä vihittyjen 

luettelojen ja rippikirjamerkintöjen perusteella 

tiedetään, että Varislahdella elivät seuraa-

vassa sukupolvessa Antti, Juho, Olavi, Paavo 

ja Tahvo Soininen. Koska patronyymi-

merkinnät puuttuvat, heidän sijoittaminen 

oikeisiin perheisiin on epävarmaa. 

Varmaa on se, että Lauri Soinisella ja Elli 

Voutilaisella oli Juonionlahdella vuonna 1681 

syntynyt poika Juho. Myös Tahvo on Laurin 

poika, sillä rippikirjassa 1741–1752 Tahvon 

perheen yhteydessä mainitaan äiti Elli 

Voutilainen. Tämän jälkeen rippikirjassa 

mainitaan vuonna 1735 kuolleen Paavon 

pojat Lauri ja Antti perheineen, Olavi 

perheineen sekä lopuksi Antti perheineen. He 

saattavat olla myös Laurin poikia. 

Näin kaikki seuraavan sukupolven Soiniset 

olisivat Laurin jälkeläisiä, ja Juhon ja Paavon 

mahdolliset lapset jäisivät hämärän peittoon. 

Perheiden tyttäristähän ei tuolta ajalta ole 

mahdollista saada tietoa. 

 

Soinisten asuinpaikkoja Kaavilla 

Kuten edellä on mainittu, Juho ja Paavo 

Soininen asettuivat talollisiksi Varislahdelle. 

Heidän tarkka asuinpaikkansa ei ole tiedossa. 

Lauri Soininen asui mahdollisesti samassa 

talossa Juho Soinisen kanssa.  

Laurin vanhin poika Juho siirtyi Varislahdelta 

1720-luvun alkupuolella Rikkarantaan 

Saviahon tilan isännäksi ja 1740-luvun 

puolessa välissä edelleen Saarivaaraan, joka 

oli osa Maarianvaaran kylää. Juho Soinista 

voidaankin pitää Maarianvaaran Soinisten 

kantaisänä. 

Toinen poika Antti ryhtyi Varislahti 9 Anttolan 

tilan isännäksi vuodesta 1725 alkaen.  
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Kolmannen pojan Tahvon poika Antti ja 

pojanpoika Olavi Heikinpoika jakoivat puoliksi 

Varislahti 3 Ruunakiven tilan isännyyden 

vuodesta 1771 alkaen.  

Tilanumeron perusteella voidaan olettaa 

Ruunakiven tilan olleen Varislahden vanhim-

pia tiloja ja mahdollisesti Soinisten ensim-

mäinen asuinpaikka Varislahdella. Todennä-

köisesti Tahvo asui jo Ruunakiven tilalla. Hän 

kuoli vuonna 1759.  

Varislahti 1 Järvelänkangas ja Varislahti 2 

Antti Mustola -tilat olivat Mustosten omis-

tuksessa.  

Neljäs poika Olavi ryhtyi Varislahti 15 Korelan 

tilan isännäksi 1720-luvulta alkaen. Korelan 

sekä Anttolan tilat sijaitsivat Ruunakiven tilan 

läheisyydessä, joten ne ovat voineet olla osa 

alkuperäistä tilaa. 

Nuorin pojista Paavo jäi luultavasti asumaan 

alkuperäiselle asuinpaikalle. Hän kuoli jo 

vuonna 1735. Hänen vanhin poikansa Lauri 

mainitaan torpparina Peukalomäen torpassa, 

joka sekin sijaitsi Ruunakiven tilan 

läheisyydessä. Laurin veli Antti asui 

Ruunakiven torpassa eli luultavasti alku-

peräisen tilan mailla. 

 

Herännäisyysliikkeen syntyminen 

Herännäisyys eli körttiläisyys on Pohjois-

Savosta ja Pohjanmaalta 1700-luvulla 

alkunsa saanut yksi luterilaisen kirkon sisällä 

toimivista perinteisistä herätysliikkeistä. 

Nykyään herännäisyys on maltillinen ja 

yleiskirkollinen. Nimitys körttiläisyys ja körtti 

tulevat halventavasta nimityksestä, joka 

liittynee heränneiden miesten käyttämään 

mustaan tai harmaaseen takkiin ja sen 

takaliepeiden kolmeen halkioon. Ruotsin 

kielessä takinlieve on ett skört. 

Herännäisyyden alkujuurien katsotaan olevan 

1700-luvulla esiintyneissä kansanherätyk-

sissä. Herännäisyyden yhdellä pääalueella 

Pohjois-Savossa oli 1700–1800-lukujen 

taitteessa hengellistä herätystä useilla 

seuduilla. Tunnetuin näistä on vuonna 1796 

tapahtunut Lapinlahdella Savojärven kylässä 

Telppäsniityllä työskennelleen väen hurmos-

kokemus.  

Aluksi liikkeen johtajana toimi Juhana Lustig. 

1820-luvulla liikkeen keskeiseksi hahmoksi 

nousi vähitellen Paavo Ruotsalainen. 

Samoihin aikoihin esiintyi herätystä myös 

Kalajokilaaksossa, missä olivat mukana myös 

pappismiehet Jonas Lagus ja Niilo Kustaa 

Malmberg. Savon ja Pohjanmaan herätys-

liikkeet saivat 1830-luvulla kosketuksen 

toisiinsa ja käytännössä yhdistyivät. 

Vähitellen liikkeen suurimman kannatuksen 

alueiksi vakiintuivat Savo, Keski-Pohjanmaa, 

Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Kainuu.  

Herännäisyyden yhtenäisyys alkoi rakoilla 

1800-luvun puoliväliä lähestyttäessä. F. G. 

Hedbergin johdolla liikkeestä erkaantunut osa 

muodostui myöhemmin evankeliseksi 

herätysliikkeeksi. Tämän jälkeen monet 

herännäisyydessä vaikuttaneet papit sanou-

tuivat irti Ruotsalaisesta ja erityisesti 

Malmbergistä. Kriisivaiheessa irtautumaan 

pyrkivät papit kohdistivat Malmbergiin ankaria 

syytöksiä pahantapaisesta elämästä.  

Kun pääosa papeista oli erkaantunut, herän-

näisyydessä alkoi ns. ukkojen aika, jolloin 

liikkeen keskeiset hahmot olivat talonpoikia. 

Tällöin herännäisyys myös taantui herätys-

liikkeenä. Sen kannattajien määrä pieneni 

eikä nuorempaa polvea tahdottu saada 

mukaan. Paikoin Savossa seurojenpito lähes-

tulkoon lakkasi.  

Liike elpyi 1880-luvulla, jolloin Malmbergin 

poika Wilhelmi Malmivaara (Malmberg) nousi 

keskeiseen asemaan. Herännäisyyden 

elpyminen liittyi osaltaan kansallismielisyyden 

ja kansallisromantiikan nousuun. Herännäi-

syys nähtiin nimenomaan suomalaisen 

uskonnollisuuden ja sielunmaiseman ilmene-
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mismuotona, sitä paitsi se varjeli vanhaa 

suomalaista talonpoikaiskulttuuria. 

 

Herännäisyysliike leviää myös Kaavilla 

Herännäisyysliike levisi myös Soinisen suvun 

keskuudessa. Kaikki toisen polven Kaavin 

Soiniset kuuluivat körttiläisiin. Liikkeen 

leviämiselle oli otollinen maaperä. Soiniset 

olivat muualta tulleita. Herätysliikkeen 

puitteissa perheyhteydet säilyivät lujina ja 

perheissä elettiin varmasti tiukkojen 

sääntöjen mukaan. Herännäisyys periytyi 

isältä pojalle usean sukupolven ajan, kunnes 

1800-luvun puolessa välissä liike hiipui.  

Useat Soinisenkin suvun pojista erkanivat 

liikkeestä, joku jopa äärilaitaan rikosten 

polulle. Suurin osa perheistä eli kuitenkin 

normaalia tuon ajan ihmisten elämää, johon 

kuului kirkon voimakas vaikutus sekä lasten 

suuri lukumäärä.  

 

Soinisten Isojaon aikaisia asuinpaikkoja Kaavilla.  Lähde: Veijo Saloheimo, Pohjois-Karjalan 

asutusmuodot. Kylä- ja pitäjäkartat, s.115, 1971. (Jääskimäki=Anttola, Karrela=Korela)

 

Kalamies Niilo Soininen 

Aulis Soininen 

 

Ensimmäiset Soiniset saapuivat Juojärven 

Varislahteen hyvien kalavesien ja metsästys- 

ja kaskialueiden houkuttelemina 1600-luvun 

loppupuolella.  Noista ajoista kymmenen 

sukupolvea ja runsas 300 vuotta myöhemmin 

Niilo Soininen on jatkanut kalastus- ja 

erämiesperinnettä samoilla seuduilla. 

Niilo on asunut koko ikänsä Outokummussa 

syntyen kuusilapsisen perheen nuorimpana 

vuonna 1931. Hän aloitti työuransa juoksu-

poikana 13-vuotiaana kesällä 1944.  

Pitkän työuransa Outokumpu -yhtiön palvel-

uksessa Niilo aloitti vuonna 1946 vanhalla 

korjaamolla. Hän suoritti työteknikon tutkin-

non vuonna 1966 ja Vuonoksen kaivoksen 

valmistuttua hän jatkoi siellä työnjohtajana 

vuodesta 1970 eläkkeelle jäämiseen saakka. 
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Niilo kertoo kasvaneensa kalastukseen jo 

pikkupoikana isänsä Mikon matkassa. Viikon-

loppuisin käveltiin isän ja Veikko-veljen 

kanssa lammille Särkiselän alueelle onki-

maan. Matkaa sinne kertyi Outokummusta 

noin 5-6 km.  Joskus yövyttiin Lepolan 

savusaunassa. Pienempänä hän nukahtikin 

joskus veneen kokkaan. Silloin saatettiin 

laittaa onkeen salaa saalis. Se ei retkien 

nautintoa haitannut. Näin ennen sotia.  

Myöhemmin 1950-luvun puolen välin 

paikkeilla kalaretkeily helpottui paljon, kun isä 

oli hankkinut Lietukalta mökin ja matkaakin 

taitettiin pyörillä. 

Ennen mökin hankkimista oli käyty kalassa 

myös Juojärvellä. Ne retket Niilo kertoo 

aloittaneensa isänsä matkassa noin 1943–44. 

Isä Mikko oli saanut luvan rakentaa 

venevajan Riihilahdelle Valjuksen rantaan.  

Matka alkoi Outokummusta linja-autolla 

Valkeavaaran risteykseen ja siitä patikoitiin 

rantaan 5 km. Kalassa oltiin yön seutu.   

 

 

Sysmäjärveltä nousee kuhaa 

 

Näistä reissuista Niilolle on mielessä 

merkillinen kalasaalis.  Isä-Mikon liikkuessa 

kaimansa, paikallisen Mikko Soinisen kanssa 

moottoriveneellä verkoilla toisaalla, niin pojat, 

Niilo ja ”pikkuserkku” Eero Soininen soutivat 

läheiseen Kapustalahteen yösimeen ja 

onkimaan. Heillä oli käytössään myös kulunut 

pitkäsiima, jonka pojat illalla laskivat. Riemu 

oli nostaessa suuri, kun siiman vajaassa 50 

koukussa melkein jokaisessa oli lahna. Siinä 

olikin Mikoilla rannassa ihmettelemistä, koska 

heidän saalis verkoilla oli miltei olematon. 

Näitä kalastusretkiä tehtiin Riihilahdelle aina 

1950-luvun puoliväliin, loppupuolella myös 

Sirkka-vaimon kanssa. 

 

Tie kalapoliisiksi  

Kalastuksen ja metsästyksen harrastus 

johtivat siihen, että vuonna 1952 

Outokummun ja Liperin riistanhoitoyhdis-

tykset antoivat Niilolle metsästyksenvartijan 

valtakirjan hänen ollessa vasta 21-vuotias.  

Pohjois-Karjalan lääninhallituksen myöntämä 

kalastuksen ja metsästyksen valvojan 

lupakortti Niilolla oli neljä kautta vuosina 

1971–1979.  Alkuaan myös hirvikolareitten 

selvitys kuului tehtäviin.  

Kalastuksen valvontakierroksella Juojärvellä 

meni yleensä päivä kerrallaan. Niilo kertoo, 

että normaali reitti kulki veneellä 

Pitkälahdesta Rikkaveden Munalahteen. 

Kalastajat suhtautuivat hyvin ymmärtäväisesti 

valvontaan ja nykyisin ei juuri ole huomautet-

tavaa, kertoo Niilo.  Mutta on häntä joskus 

oltu airon kanssa vastassa rannassa, sanoo 

Niilo hymähtäen. 

 

 

Riista- ja kalastusvalvojan lupakirja 
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Valvontatehtäviin on liittynyt monenlaisia 

tapauksia, tavattu tuttuja ja tuntemattomia ja 

asiat on aina selvitetty.  Vapaaehtoistyö 

jatkuu, sillä edelleenkin hän toimii nykyisen 

kalastuslain mukaisena kalastuksenvalvojana 

ja hoitaa valvontatehtäviä vuorollaan. 

 

Monessa tekijänä 

Niilo on kuulunut Varislahden kalastus-

yhdistykseen ja toiminut kauan Sysmän 

kalastuskunnassa.  Erävalvojan ominaisuu-

dessa Niiloon otettiin yhteyttä mm. irto-

koirista, ja niin hänestä tuli Outokummun 

ensimmäinen koiratarhaaja vuonna 1964.  

Aluksi irtokoiria pidettiin kotona riimu-

kytkennällä.  Myöhemmin riistanhoitoyhdistys 

rakensi koirahäkkejä, ja viimein kaupungin 

toimesta rakennettiin koiratarha vuonna 1974. 

Jos omistajia ei löytynyt, koiria jouduttiin 

valitettavasti myös lopettamaan, Niilo kertoo. 

Sysmän kalastuskunnassa Niilo vastasi myös 

kalanistutuksista. Kalanistutuksessa Niilo 

sanoo olleensa mukana jo 1950-luvulla. 

Suoritettiin mm. lahnojen siirtoistutuksia. 

Kokeiltiin mm. hauen viljelyä kutulaatikoissa.  

Siian istutus aloitettiin Lietukkaan, 

Kolmikantaan ja Saunajärveen 1970-luvulla ja 

myöhemmin on istutettu myös taimenta. 

Outokummun Erä- luontokeskuksen toimin-

nassa Niilo on ollut myös alusta alkaen 

vuodesta 1993 ja edelleen. Puuliiteri oli 

luontokeskuksen ensimmäinen rakennus. 

Sen jälkeen on tullut moneen paikkaan 

laavuja, siltaa, luontopolkua ym. ja viimeksi 

Karhunpesä-paviljonki.  Nykyään tämä 

Outokummun Erä- ja luontokeskus on 

perheiden, kalastajien ja patikoijien suosima, 

jonne tullaan matkojenkin päästä. 

Niilo Soininen on aktiivisesti mukana myös 

Outokumpuyhtiön eläkkeensaajien toimin-

nassa. Omat Pojat lauluryhmässä hän on 

laulanut sen perustamisesta alkaen, ja 

ryhmällä on kymmeniä esiintymisiä vuodessa. 

 

Erä- ja luontokeskuksen pysäköintipaikalta 
pääsee heti Lasten kalakeitaalle, lapset ilman 
lupaa! 

 

Omien Poikien ensimmäinen säestäjä oli 

sukulaismies, myös yhtiön eläkkeensaaja 

Tuomo Soininen. 

 

 

Niilo ja Niilon hauki 
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Omia kalasaaliitaan kalamiehelle epä-

tyypilliseen tapaan Niilo ei paljoa kehuskele, 

mutta mainitsee saaneensa mm. 13,9 kg 

painaneen hauen ja kolmekiloisen taimenen.   

Kalastusharrastus johti myös siihen, että Niilo 

kuului vuodesta 1985 kymmenkunta vuotta 

Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksen johto-

kuntaan.  Työurastaan hän sai aikoinaan 

”yhtiön” kultaisen ansiomerkin ja kalastuk-

seen liittyen hänet nimettiin vuonna 1977 

vuoden kalamieheksi. 

Eläkkeellä Niilo tuli osallistuneeksi kansalais-

opiston veneenrakennuskurssille, ja veneitä 

on valmistunut sen jälkeen yli 60. Nykyisin 

hän viettää eläkeläispäiviä eräkeskuksen 

vapaaehtoistyön ohella mm. laulamalla 

Omissa Pojissa ja nauttien välillä kesästä 

Juojärven saaressa, Varislahden tuntumassa 

sijaitsevalla mökillään. 

 

 

Niilon valmistamia veneitä 

 

Juojärvi – kalaisa kansallisjärvi  

Eeva Soininen 

 

Juojärvi on Outokummussa, Liperissä, 

Tuusniemellä ja Heinävedellä Savo-

Karjalassa sijaitseva järvi. Järvi on Täyssinän 

rauhan (v.1595) raja-aluetta ja seudulta löytyy 

paljon rajamerkkejä. 

Juojärven pinta-ala on 219,54 km² ja sen 

suurin syvyys on 44 metriä. Järvessä on 833 

saarta. Järvi on karikkoinen, ja selillä voi 

tavata kivikkoja. Juojärvi ja Juojärven reitti 

kuuluvat osana Vuoksen vesistön Kallaveden 

reittiin ja ovat Saimaan latvavesiä. Järven 

vedet laskevat Varisveteen pääasiassa 

Palokissa sijaitsevan vesivoimalan, mutta 

myös vähäisemmässä määrin Taivallahden 

kanavan ja Varistaipaleen kanavan kautta. 

Uuden Valamon luostari sijaitsee Juojärven 

rannalla Heinäveden Papinniemessä. 

Historiaan perehtyneet tuntevat käsitteen 

Pöljän keramiikka, joka on lähinnä Itä-

Suomessa ja eteläisessä Pohjois-Suomessa 

myöhäisellä kivikaudella esiintynyttä ohut-

seinäistä, taitavasti tehtyä asbestisekotteista 

keramiikkaa. Arkeologit ovat löytäneet Pöljän 

keramiikan jäänteitä Juojärven seudulta. 

Juojärven rantojen asukkaat ovat saaneet 

elantonsa metsistä ja järvestä. He ovat 

valmistaneet ja säilyttäneet ruokansa oman 

aikansa ”Arabian astioissa” jo 4500 vuotta 

sitten. 

 

Soinisten nuotanvetoa Juojärvellä 

Soiniset ovat vetäneet nuottaa Juojärven 

Laitasaaresta jo monen sukupolven ajan. 

Kantoleväläiset kalastajat Aatu (1894–1977) 

ja hänen puolisonsa Safira (1900–1984) 

Soininen tunsivat kauniin Juojärven kala-

paikat kuin omat taskunsa. Pariskunta 

pauloitti nuotan itse talviajalla, jolloin 

kalastettiin pienemmillä pyydyksillä, verkoilla 

ja katiskoilla. Kevätkalastus aloitettiin rysällä, 

katajavannepyydöllä. Kalaa tuli sulista joki-

suvannoista. 

Kalastus oli tärkeää tulonlähteenä. Aatu 

Soininen rakennutti ja rakensi kalarahoilla 

kauniin kivipuunavetan. Kalan rahtaaminen 

oli työlästä hevosella kolikkokärreillä 

tiettömän taipaleen takaa Outokumpuun asti. 
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Paikalliset emännät osasivat odottaa 

kalasaalista kattilat käsissä. Siinä unohtuivat 

nuottaköyden karkea pinta ja kalastajan selän 

kivut, kun Aatu palasi kotiinsa kalarahat 

taskussa. Saalista tuli parhaimmillaan yli 

kolmesataa kiloa, joka jaettiin kahden nuotta-

kunnan kesken, silloin kun oltiin seprassa 

(kahden nuottakunnan porukka). Myös 

rannalla odottivat ostajat astioittensa kanssa. 

Mikäs sen makoisampaa kuin vastapyydetty 

muikku rantakalana! 

 

 

Kalarahoilla 1950-luvulla rakennettu navetta 

 

Kotoa lähtiessä nuottamies tiesi, mihin 

apajalle nuottansa potki, mistäpäin oli tuulen 

suunta, kaakkoistuulella suunnistettiin 

esimerkiksi Lepänalusapajalle. Kaikilla 

apajilla oli omat nimensä, jotka nuotanvetäjät 

tiesivät. 

 
Kalastus jatkuu 

Kun vanhempi sukupolvi ikääntyi, niin 

nuorempi sukupolvi jatkoi jo isältä ja äidiltä 

opituilla kalastuksen nikseillä.  

Nykyinen Kantolevän isäntä Jaska (s. 1935) 

vei ensi kertaa nuorikkonsa Eevin (s. 1937) 

nuotalle vuonna 1978. Siinä tuli opeteltua 

soutamiset ja huopaamiset ensimmäisen 

kerran elämässä, kun ei ollut Eevi aikaisem-

min moisista asioista kuullutkaan. Kalaakin 

tuli jo ensimmäisellä kerralla runsaasti, reilut 

parisataa kiloa. Hyvinhän se yhteiselo on 

sujunut, vapaa-ajan harrastuksen – kalas-

tuksen merkeissä.  

Kalanmyynti on nykyisin helpompaa 

maantietä pitkin autolla ajellen. Jaska toimi 

isältä opitun kalanmyyntitaidon, jota harjoitti 

harrastuksenaan useiden vuosien ajan. 

Jaskan tähän mennessä paras nuottasaalis 

on ollut 350 kiloa vuonna 1983.  

Juojärven kalakanta hupeni 1980-luvun 

lopulla, mutta elpyi taas 1990-luvun lopulla, 

noin kymmenen vuoden heikkojen kalan-

saaliiden jälkeen. Tällä hetkellä muikkukanta 

on kohtuullinen, saaliit ovat olleet noin sadan 

kilon suuruisia. Nykyisin Maljasalmen 

kalastuskunnan alueella on yhdeksän ranta-

nuottakuntaa, määrä on laskenut parhaim-

milta nuotanvetoajoilta, jolloin nuottakuntien 

määrän tiedetään olleen jopa neljätoista.  

 

 

Eevin ja Jaskan juhannusnuottasaalis v. 2013 

 

Nykyisin kalakanta on kasvussa, mutta 

nuotalla kalastajat vanhenevat. Muikun lisäksi 

järvestä saadaan runsaasti arvokaloja, 

esimerkiksi kuhaa, siikaa ja lohia, joita 

kalastetaan perinteisesti verkoilla. Harraste-

uistelijoiden määrä on kasvussa myös 

Juojärvellä, jonka rannoilta voi seurata 

veneiden liikehdintää. 

Nuotanveto Juojärvellä ei ole kuitenkaan 

jäämässä kokonaan katoavaksi kansan-

perinteeksi. Jaskan mukana Kauko (s. 1937) 

ja Eeva (s. 1942) Soininen ovat tarjonneet 
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seuraaville Soinisen sukupolville mahdolli-

suuden tutustua nuotanvedon salaisuuksiin. 

Pienimmät ovat seuranneet touhua veneestä 

tai rannalta ja vanhemmat ovat osallistuneet 

nuotanvetoon omakätisesti. Jopa Eevan ja 

Kaken Espanjan vävy Gonzalo on päässyt 

nuottaa vetämään.  

Vaikka ammattimainen kalastus on jäämässä 

Juojärvellä historiaan, harrastuskalastus 

nuotanvetoineen tarjoaa elämyksiä 

tulevillekin sukupolville niin kauan kuin 

järvessä kalaa piisaa.  
 

Vanha nuottakota Kantolevän rannalla 

 

Soinisia siirtyi 1600- ja 1700-

lukujen taitteessa Leppävirralta 

Kiteelle ja Tohmajärvelle 

Pirjo S. Mankki 

 

Dosentti Arvo M. Soininen on aikoinaan tutki-

muksissaan tullut johtopäätökseen, että 

Kiteen ja Tohmajärven Soiniset ovat lähtöisin 

Leppävirralta keskisestä Soisalon saaresta.  

Sotilaat olivat rauhanaikana yleensä 

torppareina sijoitettuna jonkun talollisen 

tilalle. Vanhoilla päivillään he saattoivat 

saada kruununtilan viljeltäväkseen, mutta 

omaa tilaa heillä ei yleensä ollut. Näin heidän 

poikiensa oli etsittävä elantonsa muualta. 

Jotkut ryhtyivät isänsä tavoin sotilaiksi, jotkut 

jatkoivat torppareina, jotkut siirtyivät uusille 

alueille etsimään itselleen elinmahdolli-

suuksia. Pohjois-Karjalassa ei 1600- ja 1700-

luvuilla peritty henkiveroa, joten tämäkin 

saattoi olla yhtenä syynä siirtymiselle Pohjois-

Savosta Pohjois-Karjalaan. 

Leppävirralla 1630-luvulla nihtinä toiminut 

Heikki Ollinpoika Soininen (syntynyt arviolta 

vuoden 1610 paikkeilla) asettui vanhoilla 

päivillään kruununtilalliseksi Keinälänmäkeen, 

missä hän toimi tilallisena luultavasti vuosina 

1666–1686. Hänellä oli kolme aikuiseksi 

elänyttä poikaa: Heikki, Tahvo ja Pekka, jotka 

mainitaan vaimoineen Keinälänmäessä 

vuoden 1680 henkikirjassa. 

Heikki Heikinpoika Soinisen vanhin poika Olli 

(s. 1657) toimi sotamiehenä Pieksämäen 

komppaniassa ruotu 124:ssä ja oli sijoitettuna 

Erkki Junkkarisen tilalle Leppävirran 

Monninmäen kylässä. Hän sai korkean 

ikänsä vuoksi vapautuksen palveluksesta ja 

vuonna 1701 viljeltäväksi Kurjalanrannan 

kylästä Turulasta Olli Turusen puolen 

veromarkan tilan, joka oli ollut kuusi vuotta 

autiona. Talo joutui jälleen Isovihan 

seurauksena täysin autioksi. Olli asui 

perheensä ja äitinsä kanssa Monninmäen 

kylässä vuosina 1723–1730, minkä jälkeen 

hän muutti poikansa Heikin luo Mustinmäki 

7:ään. 

Heikin toinen poika Heikki mainitaan 1600- ja 

1700-lukujen taitteessa Saahkarlahdessa. 

Hänen poikansa Heikki saattaa olla sama 

henkilö kuin Tohmajärvellä elänyt Heikki 

Soininen (s. 1690). Heikki asui perheineen 

alkuun Kiteen Niemellä ja Rääkkylässä. 

Perhe muutti Tohmajärven Hammaslahdelle 

vuonna 1738, mutta palasi Niemelle ja muutti 

uudelleen Hammaslahdelle sekä edelleen 

Tohmajärven Onkamoon. Heikki toimi 

talollisena Onkamossa 1700-luvun puolesta 

välistä alkaen. 
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Kolmas poika Paavo avioitui Joroisiin vuonna 

1697. Hänen perheestään ei löydy tämän 

jälkeen tietoa. Paavo saattoi kuolla vuonna 

1710. 

Tohmajärvellä elänyt Tahvo Soininen (s. 

1676) saattaa olla Leppävirran Heikki 

Heikinpoika Soinisen neljäs poika. Tahvon 

aeimmista vaiheista ei ole tietoa, mutta hänet 

mainitaan vuoden 1726 maakirjassa 

talollisena Tohmajärven Hammaslahdella. 

Hammaslahti kuului myöhemmin 

Kiihtelysvaaran kappeliin, joka kuului 

Tohmajärveen. 

Kiteellä elänyt Paavo Soininen (s. 1679) 

saattaa olla Leppävirran Tahvo Heikinpoika 

Soinisen vanhin poika. Paavon aeimmista 

vaiheista ei ole tietoa, mutta hänet mainitaan 

vuoden 1726 maakirjassa talollisena Kiteen 

Niemellä. Koska Yrjö Tahvonpoika Soininen 

(ks. jäljempänä) on myös mainittu vuoden 

1726 maakirjassa talollisella Niemellä, on 

Paavo luultavasti Yrjön veli. Niemi kuului 

myöhemmin Rääkkylän kappeliin, joka kuului 

Kiteeseen. 1730-luvulta alkaen Paavo asui 

perheineen Tohmajärven Hammaslahdella. 

Tahvon toinen poika Heikki (s. 1693) toimi 

sotilaana Savon rykmentin everstiluutnantin 

komppaniassa ruodussa 133 sijoitettuna 

Leppävirran Saahkarlahdelle. Hänet maini-

taan rippikirjassa 1723–1737 vaimonsa 

kanssa Saahkarlahdella, mistä he muuttivat 

Kuronlahdelle vuonna 1728. Rippikirjassa 

1738–1752 perhe mainitaan Sarkamäki 

34:ssä. Vuodesta 1753 lähtien Heikki toimi 

Saahkarlahti 6 -tilan isäntänä.  

Tahvo kolmannen pojan Yrjön (s. 1693) 

aeimmista vaiheista ei ole tietoa, mutta hänet 

mainitaan vuoden 1726 maakirjassa 

talollisena Kiteen Niemellä. Yrjön poikien 

nimet olivat Tahvo, Heikki, Yrjö, Paavo, 

Mikko, Pekka ja Olli. Tämä vahvistaa hänen 

olevan Tahvo Heikinpoika Soinisen poika.  

Yrjön vanhin poika Tahvo sai nimensä isoisän 

mukaan, seuraava poika Heikki isoisän 

patronyymin ja myös sedän mukaan, 

seuraava poika Yrjö isän mukaan, seuraava 

poika Paavo sedän mukaan. Nimi Mikko on 

saattanut tulla äidin puolelta, nimi Pekka 

tullee Yrjön sedän Pekan mukaan ja nimi Olli 

Heikki Ollinpoika Soinisen patronyymistä. 

Näin muiden dokumenttien puuttuessa nimi-

ketjusta voidaan päätellä, että Yrjön suku-

juuret ovat Leppävirralta. 

Kiteen Niemellä mainitaan myös itsellinen 

Tahvo Soininen (s. 1796), joka lienee Yrjö 

Soinisen veli. Hän muutti perheineen vuonna 

1758 Venturinniemeen, joka sijaitsee Niemen 

eteläpuolella.  

Lisäksi Kiteen Piimälahdella mainitaan 

itsellinen Matti Soininen (s. 1700). Hän lienee 

myös Yrjön veli. Piimälahti sijaitsee 

Venturinniemen eteläpuolella eli siten lähellä 

Niemen tilaa. 

Näin kaikkiaan kuusi miespuolista Soinista 

siirtyi asumaan Kiteen Niemelle (myöhemmin 

Rääkkylän Nieminen) ja sen läheisyyteen 

sekä Tohmajärven Hammaslahdelle (kuului 

myöhemmin Kiihtelysvaaraan) ja Onkamoon.  

Myös Tohmajärvellä eläneet Riitta, Liisa ja 

Anna Soininen kuuluivat samaan sukuun, 

joten matkaa 1600- ja 1700-lukujen taitteessa 

Leppävirralta Kiteen Niemelle ja edelleen 

Tohmajärven Hammaslahdelle tehtiin 

isommalla joukolla. Matka Pohjois-Savosta 

Pohjois-Karjalaan tehtiin vesiteitse. Reitti on 

kulkenut mahdollisesti Savonrannan kautta 

oheisen kartan mukaisesti. 

Soinisia asuu em. alueilla edelleenkin. 

Heikki Ollinpoika Soinisen kolmannen pojan 

Pekan perheen kohtalosta ei löydy minkään-

laista tietoa. 
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Soinisten reitti Leppävirralta Kiteelle ja Tohmajärvelle kulki mahdollisesti Savonrannan kautta 

 

Skolastikka Soininen – Hammas-

lahden torpan vahva emäntä  

Pirjo S. Mankki 

 

Skolastikka syntyi vuonna 1758 Tohmajärven 

Hammaslahdella, missä hänen isoisänsä 

Heikki Paavonpoika Soininen oli 

Hammaslahti 16 -tilan isäntä 1700-luvun 

puolesta välistä alkaen aina kuolemaansa 

saakka vuoteen 1790. Skolastikka oli 

perheen viidestä lapsesta toiseksi vanhin. 

Lapsuus oli varmasti onnellista aikaa. Suku 

oli asettunut Hammaslahdelle 1700-luvun 

alkupuolella, ja suvun miehet olivat 

hankkineet itselleen tilat viljeltäviksi. Valta-

kunnan raja oli kaukana idässä, eikä 

vihollisesta ollut pelkoa.  

Perhettä kohtasi suuri suru, kun Paavo-isä 

menehtyi joulukuussa 1767 punatautiin vain 

37-vuotiaana nuorimman lapsen ollessa 

vasta parivuotias. Onneksi muut perheen-

jäsenet eivät sairastuneet. Isoisän tila oli 

elinkelpoinen, ja perhe sai jäädä tilalle 

asumaan. Setä Tahvo oli parikymppinen ja 

hän teki myös tilalla töitä isänsä apuna. 

Skolastikka avioitui 19-vuotiaana syksyllä 

1777 torpparinpoika Pekka Riikosen kanssa. 

Perhe asui Pekan isän Juhon ja tämän 

vaimon kanssa. Pekan äiti Riitta oli kuollut jo 

vuonna 1774. Ensimmäinen lapsi Juho syntyi 

kymmenen kuukautta häiden jälkeen. 

Seuraava lapsi Pekka syntyi vajaa vuosi 

veljensä jälkeen. Seuraavina vuosina 

syntyivät tytöt Riitta ja Anna. Anna oli 

heiveröinen ja kuolikin vajaa yhdeksän 

kuukauden ikäisenä kesällä 1782. Saman 

vuoden joulukuussa syntyi kolmas poika 

Paavo. Pekka kuoli keväällä 1783 vajaa 

neljävuotiaana, mutta saman vuoden 

jouluaattona syntyi Antti. Seuraava vuosi 

olikin välivuosi lasten synnyttämisen suhteen, 

mutta Riitta kuoli tuolloin vajaa neljä-
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vuotiaana. Vuonna 1785 Skolastikka pyöräytti 

kaksi tyttöä; Katariinan helmikuussa ja 

Leenan marraskuussa. Leena kuoli heti 

samana päivänä. Seuraava vuosi oli jälleen 

välivuosi, mutta Heikki syntyi helmikuussa 

1787. Vuoden 1788 keväällä syntyi Jaakko, 

mutta samana keväänä kuoli Heikki tuhka-

rokkoon vain vuoden ikäisenä. Syksyllä kuoli 

Paavo kuumeeseen vajaa kuusivuotiaana. 

Vuosi 1789 oli perheelle rauhallista aikaa, 

lapsia ei syntynyt eikä kuollut. Skolastikka ja 

Pekka olivat joutuneet kymmenestä 

lapsestaan hautaamaan kuusi, joten pappi oli 

tullut tutuksi. Onneksi vanhin poika Juho 

varttui, joten perheen tulevaisuus oli turvattu. 

Keväällä 1790 syntyi Skolastikka, mutta hän 

menehtyi rokkoon vielä saman vuoden 

syksynä. Muut lapset sentään selvisivät. 

Huhtikuussa 1791 Skolastikan maailma 

romahti. Hän odotti kahdettatoista lastaan, 

kun perheen elättäjä Pekka kuoli sydän-

kohtaukseen vain 36-vuotiaana. Appi Juho oli 

kuollut keväällä 1789 ja käly Regina kuoli 

toukokuussa vain kuukausi veljensä jälkeen 

pian toisen lapsensa syntymän ja kuoleman 

jälkeen. Ei siinä auttanut Skolastikan jäädä 

suremaan ja itkemään. Lapsia oli elossa 

neljä, ja tytär Anna syntyi elokuun alussa. 

Juho täyttäisi syksyllä jo 13 vuotta, hän 

auttaisi kyllä äitiään perheen huolehti-

misessa. 

Mikä suru kohtasikaan Skolastikkaa, kun 

Juho sairastui punatautiin ja menehtyi 

elokuun lopussa. Anttikaan ei ollut täyttänyt 

vielä kahdeksaa vuotta. Katariina tyttönen 

kyllä yritti auttaa äitiään pikkusisarusten 

Jaakon ja Annan hoidossa, mutta hän oli 

vasta kuuden, joten ei hänestä kovin paljon 

apua ollut.  

Jostain Liperin takamailta saapui nuori mies 

Mikko Mikonpoika Tolvanen Skolastikan 

pelastajaksi. Hän avioitui Skolastikan kanssa 

kesäkuussa 1792 ja tuli Hammaslahden 

torpan uudeksi isännäksi. Kahdeksan 

kuukautta häiden jälkeen syntyi Juho ja 

seuraavana keväänä 1794 Mikko. Elämä oli 

taas mallillansa. Auvoista aikaa ei kestänyt 

kuin puoli vuotta. Pikku-Mikko kuoli korkeaan 

kuumeeseen.  

Lokakuun lopussa levisi perheeseen 

vatsatautiepidemia. Vajaa kaksivuotias Juho 

menehtyi siihen marraskuun ensimmäinen 

päivä. Tauti oli niin ankara, että kolmen 

päivän perästä siihen kuolivat perheen vanhin 

elossa oleva poika Antti vajaa 11-vuotiaana, 

kuusivuotias Jaakko sekä kolmevuotias 

Anna. Mitä mahtoi Skolastikka miettiä 

haudatessaan kolmea poikaansa ja 

tytärtänsä? Riittikö papilla lohdutuksen 

sanoja? Sitten iski vielä rokko, ja äidin apu 

Katariina kuoli kolmen viikon päästä vajaa 

kymmenvuotiaana. Skolastikka oli joutunut 

hautaamaan kaikki kaksitoista lasta ensim-

mäisestä avioliitostaan. 

Skolastikka oli jälleen raskaana. Heikki syntyi 

keväällä 1795, mutta kuoli pian syntymän 

jälkeen. Seuraavana keväänä syntyi Eerik, 

vuoden päästä Aatami, joka kuoli kuukauden 

ikäisenä. Kesällä 1798 syntyi Kaarlo. Sitten 

olikin muutama vuosi väliä, kunnes 

tammikuussa 1801 syntyi Marketta, mutta 

hän kuoli puolivuotiaana. Seuraavana 

keväänä syntyi Olli, mutta hän eli vain 

puolitoistavuotiaaksi. Skolastikka synnytti 

viimeisen lapsensa Vapun joulun alla 1805 

ollessaan 47-vuotias. Eerik oli tuolloin 

yhdeksän ja Kaarlo seitsemän. Joko nyt 

elämän koettelemukset riittäisivät?  

Seuraavan kesän ollessa parhaimmillaan isä 

Mikko sai sydänkohtauksen ja kuoli vain 35-

vuotiaana. Skolastikka kolmen lapsensa 

kanssa jäi ilman elättäjää. Perheen kotitorppa 

kuului Hammaslahti 2 -tilaan, joka oli 

Soinisten omistuksessa. Näin perhe sai jäädä 

kotiinsa asumaan. Tytär Vappu kuoli 

kahdeksanvuotiaana keväällä 1814. 

Vanhemman pojan Eerikin kohtalosta ei ole 

tietoa. Lastenkirjassa on merkintä vuodelta 

1807, että hän lähti pois. Hän oli tuolloin 
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kymmenvuotias. Olisiko Skolastikka joutunut 

antamaan hänet ottolapseksi? Poika Kaarlo 

avioitui päälle kolmekymppisenä neli-

kymppisen Sofia Huikurin kanssa, joten 

lastenlasta ei Skolastikka koskaan saanut 

pitää sylissään. Olisiko hän edes halun-

nutkaan kaikkien kokemiensa kärsimysten 

jälkeen? 

Skolastikka eli leskenä 32 vuotta toisen 

miehensä kuoleman jälkeen. Hän nukkui pois 

kahdeksankymmenen vuoden iässä kevään 

ollessa parhaimmillaan 21. toukokuuta 

vuonna 1838. Mistä hän ammensi 

elämänvoiman kaikkien menetysten jälkeen? 

Hänen on täytynyt olla vahvaa tekoa niin 

fyysisesti kuin ennen kaikkea henkisesti.  

Hänestä ei jäänyt jälkipolville kuvaa eikä 

kukaan ole muistelemassa torpan emännän 

elämää. Hänen tarinansa kertoo kuitenkin 

meille 2000-luvun ihmisille, miten raadollista 

elämä on saattanut olla parisataa vuotta 

sitten. 

 

Saarnaaja Vilho Soinisen 

elämäntarinaa 

Lauri Soininen 

 

Kuulin ensimmäisen kerran Vilho Soinisesta 

(6.4.1911–24.5.1976) koulupoikana koti-

kaupungissani Tampereella. Hänestä kohis-

tiin paikallisessa lehdistössä saarnaajana, 

joka oli syyllistynyt vaimonsa pettämiseen. En 

olisi ehkä huomannut mitään erikoista, mutta 

kun Vilholla sattui olemaan sama sukunimi, 

joka oli siihen aikaan melko harvinainen 

Tampereen seudulla. Helluntaiseurakunnas-

sa käytiin ”oikeutta” ja Vilho todettiin 

syylliseksi. Asia unohtui minulta vuosi-

kymmeniksi.  

Liityin vuonna 2009 eläkkeelle jäätyäni 

Viestiveljet -kuoroon ja joku kysyi, että olenko 

sukua Vilho Soiniselle. Vastasin, että luulta-

vasti olen, mutta hyvin kaukaista. Tämän 

jälkeen tutkin netistä, mitä siellä sanotaan 

Vilhosta.  

Minua jäi Vilhon elämäkerrasta kaivelemaan 

se, että vaikka hän oli jäänyt kiinni ”rysän 

päältä”, niin hän ei koskaan myöntänyt 

rikostaan. En ihmetellyt niinkään sitä, että 

hän oli sortunut vieraisiin naisiin vaan sitä, 

että hänessä ei ollut miestä myöntämään 

rikostaan ja pyytämään anteeksi. 

Sain uutta tietoa Vilhon elämästä, kun eräs 

kuoron jäsenistä toi minulle luettavaksi Ristin 

Voitto -lehden numero 7, päiväys 13.2.2013. 

Lehdessä on historian opettaja Samuel 

Ruohomäen kahden sivun artikkeli Vilho 

Soinisesta. Kirjoittaja on perehtynyt Vilhon 

”oikeudenkäyntiin” ja sen jälkeisiin 

tapahtumiin ilmeisen huolellisesti.  

Oikeudenkäynti ei tietenkään ollut varsi-

nainen sellainen, vaan se oli seurakunnan 

omintakeinen istunto, jossa oli monia 

kummallisia piirteitä. Esimerkiksi Vilholle ei 

annettu lainkaan puheoikeutta eikä mahdol-

lisuutta puolustautua. Paikalla oli satoja 

helluntaisaarnaajia, joten Vilhon asema ei 

ollut kehuttava.  

Kokouksen ja Vilhon tuomitsemisen jälkeen 

helluntailiike jakaantui osiin. Myöhemmin 

lehdistö kirjoitti ahkerasti aiheesta. Vilho 

keräsi asiaan liittyvät lehti-leikkeet, joita kertyi 

matkalaukullinen. Vilhon kuoleman 1976 

jälkeen hänen vaimonsa Rauha löysi leikkeet 

ja poltti ne. Muistot olivat ilmeisen katkerat. 

Vilhon vielä eläessä ilmeni outoja käänteitä, 

kun monet asian käsittelyyn osallistuneet 

saarnamiehet kävivät yksityisesti pyytämässä 

anteeksi asian hoitamiseen liittyviä 

menettelytapoja. Myös avaintodistajat alkoi-

vat katua puheitaan ja tunnustivat toimi-

neensa väärin. 
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Viimeisen tiedon sain eräältä kuoromme 

jäseneltä. Hän kuuli kahvipöydässä, kun 

kyselin tietoja Vilho Soinisesta. Hänellä oli 

varma tieto siitä, että Vilhon aviorikoksen 

todistanut nainen oli kuolinvuoteellaan katu-

nut tekoaan ja pyytänyt seurakunnan 

vanhimpia todistajiksi siitä, että hän oli 

valehdellut Vilhon syyllisyydestä. Hän ei 

halunnut siirtyä kuoleman rajan yli väärä 

todistus tunnollaan. Tämä todistuksen peru-

minen ei enää tavoittanut Vilhoa, mutta 

hänen vaimonsa sai sen tiedoksi. Mielestäni 

edellä mainitut tapahtumat selittävät sen, 

miksi Vilho ei koskaan myöntänyt rikostaan. 

Ei tekemätöntä rikosta tarvitse tunnustaa.  

Vilho kirjoitti elämänsä aikana useita 

hengellisiä kirjoja. Erään niistä nimi oli 

”Elämän karuselli”. Vilhon elämästä voisi 

sanoa, että sen viimeiset vuodet olivat 

elämän karu selli. 

Soinisen urheat naiset 

Pirjo S. Mankki 

 

Joulu 1917 oli Soinisen perheelle Kotkassa 

murheellista aikaa. Isä Johan Aleksander oli 

kuollut juuri ennen joulua vain kuuden-

kymmenen vuoden iässä. Raskas työ 

nuorukaisena Varkauden ruukilla ja 1880-

luvun alusta alkaen yli 36 vuoden ajan Norjan 

sahalla (myöh. Enso Gutzeit) Kotkassa oli 

vaatinut veronsa. Johania jäivät kaipaamaan 

puoliso Vilhelmina, tyttäret Ida Vilhelmina, 

Johanna, Elin Maria (Elli), Anna (Anni), Sylvi 

Lydia ja Aino Julia sekä poika Johan Rurik. 

Onneksi kaikki muut lapset Ainoa lukuun 

ottamatta olivat joko työn syrjässä kiinni tai 

naimisissa.  

Vaikka Johan oli leppävirtalaisen miilumiehen 

tyttären avioton poika, perheen tyttöjä kan-

nustettiin koulunkäyntiin. Tai ehkäpä juuri 

siksi.  

Johanna toimi ekspeditöörinä Kotkan 

postissa, tehtävä oli siihen aikaan tärkeä ja 

arvostettu. Elli oli suorittanut lastenhoitajan 

opintoja, mutta avioitunut jo 18-vuotiaana 

Johan Hjalmar Sakin kanssa. Isoäitini Anni oli 

käynyt keskikoulun ja suorittanut kauppa-

koulun opintoja. Sylvi harjoitti kosmetologin 

ammattia. Tytöt asuivat tuolloin vielä kotona. 

Aino kävi koulua, hän valmistui aikanaan 

opettajaksi. Perheen pojalle Johanille ei 

koulunkäynti sen sijaan maistunut, hän oli 

isänsä tavoin sahalla töissä ja muutti 

myöhemmin pohjoiseen metsätöihin. 

 

 

Soinisen sisarukset: edessä vasemmalta 
Johanna, Ida ja Anni, takana Sylvi, Aino ja 
Elli. 

 

Oli myös viimeinen joulu perheen pitkä-

aikaisessa kodissa. Johan ja Vilhelmina olivat 

keväällä 1881 muuttaessaan kihlaparina 

Leppävirralta Kotkaan asettautuneet asu-

maan Kotkansaaren itäosassa sijainneeseen 

niinkutsuttuun Norskan kaupunginosaan, 

minne oli rakennettu sahan työläisille 

asuntoja. Perhe oli kasvanut ja kenties 

saanut isomman asunnonkin käyttöönsä. Isän 

työpaikka oli ollut aivan kodin vieressä. 

Seuraavan joulun viettopaikasta ei ollut vielä 

mitään tietoa. Vilhelmina oli pitänyt lehmiä 

kodin viereisillä niityillä saadakseen perheelle 
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maitoa ja hieman lisäansioita, niistäkin pitäisi 

nyt luopua. 

Tuleva sisällissota oli varmasti myös jollain 

tapaa aistittavissa Kotkassa jo jouluna 1917. 

Kotkaa on nimitetty Kymenlaakson kumouk-

sen kehdoksi. Kotkan työväenliikkeen johto ja 

järjestyskaartin päälliköt olivat tiiviisti yhtey-

dessä valtakunnallisiin vaikuttajiin ja nousi-

vatkin myöhemmin kumouksen kärkipaikoille. 

Soinisen perheessä ei oltu poliittisesti aktii-

visia vaikkakin muuten toimeliaita. Lapset 

olivat jo pienestä pitäen tottuneet työntekoon, 

olihan isä Johanilla yhdeksänhenkinen perhe 

elätettävänään. Vanhemmat tyttäret auttoivat 

nuorempia ja kannustivat koulunkäyntiin ja 

itsensä sivistämiseen. Anni oli ollut jo kesällä 

1912 koulun päätyttyä piikomassa 

tallinnalaisessa perheessä ja hän kävi 

perheen kanssa kirjeenvaihtoa saksaksi. 

Kansainvälisyyttä arvostettiin Soinisen 

työläisperheessä.  

Anni oli usean vuoden ajan seurustellut 

tekniikan ylioppilas Toivo Villehard Mankin 

kanssa. Tämä oli viisivuotiaana vuonna 1900 

muuttanut vanhempiensa Eliaksen ja 

Matildan kanssa Valkealasta Kotkansaarelle. 

Eliaksen suku oli asunut vuosisatoja 

Haimilassa Ylä-Mankin tilalla ja Matildan (s. 

Mankki) suku Ala-Mankin tilalla. Eliaksen 

perheen kuudesta pojasta kukaan ei jäänyt 

jatkamaan tilaa, vaan se myytiin ja pojat 

lähtivät omille teilleen. Elias rakensi 

Kotkansaaren länsiosaan Valkealasta tuo-

duista hirsistä talon perheelleen, johon syntyi 

vielä vuonna 1908 tytär Irja. Talo on vieläkin 

paikoillaan. 

Toivo oli aloittanut koulunkäynnin jo syksyllä 

1900 ja päässyt ylioppilaaksi keväällä 1912. 

Hän opiskeli Helsingissä Teknillisessä 

korkeakoulussa Konetekniikan osastolla. 

Teknillisen korkeakoulun opiskelijakunta 

osallistui sisällissotaan valkoisten puolella. 

Syyslukukauden 1917 opetus kyettiin vie-

mään läpi tavanomaisessa järjestyksessä, 

mutta opiskelijoiden aseharjoitukset suojelus-

kunnissa alkoivat verottaa osallistumista 

luennoille. Toivokin otti aktiivisesti osaa 

näihin aseharjoituksiin. Vielä vuoden 1918 

tammikuun jälkipuolella järjestetty tenttikausi 

sujui rauhallisesti, mutta 27. tammikuuta 

opiskelijat hajaantuivat.  

Toivo oli sisällissodan syttyessä Kotkassa. 

Hän halusi huolehtia vanhemmistaan ja 

pikkusiskostaan levottomina aikoina. Olivat-

han opinnot Helsingissä keskeytyneet. Hän 

oli sitä paitsi mukana Kotkan suojeluskunnan 

toiminnassa.  

Toivon setä Aatami oli perheineen muuttanut 

Kymintehtaan kylään 1800-luvun lopussa, 

kun Ylä-Mankin tila myytiin. Hän oli kuollut jo 

vuonna 1909 vain 47-vuotiaana. Hänen 

vanhin poikansa Jalmar, joka oli serkkuaan 

Toivoa yhdeksän vuotta vanhempi, oli Kymin 

Osakeyhtiön työmies. Jalmar toimi 

Kuusankoskella työväenyhdistyksen puheen-

johtajana. Hän oli sisällissodan aikana 

Kouvolan salaisen tutkijakomitean jäsen.  

Komitea oli punaisten puolen oikeusistuin, 

joka tuomitsi sodan aikana keväällä 1918 

Kouvolassa vastavallankumouksellisia kuole-

maan. Komitean muut jäsenet olivat Vihtori 

Saarinen, Hjalmar Laakso, Arvid Adamsson, 

David Käyhty ja Anton Aartelo. Saarinen toimi 

tuomioistuimen puheenjohtajana, hän kuului 

punakaartin radikaaliin siipeen.  

Salaisen tutkijakomiteaa kuolemaan 

tuomitsemista noin sadasta suojelus-

kuntalaisesta ja valkoisten kannattajasta 

useimmat päätyivät ammuttaviksi joko 

niinkutsuttuun Kouvolan veripeltoon tai 

Kymijokeen. Suurin osa ammutuista oli Kymin 

Oy:n työntekijöitä. Puheenjohtaja Saarinen 

ammutti sodan lopussa 28. huhtikuuta 1918 

Kymin Oy:n pääjohtaja Gösta Björkenheimin 

Korian sillalla. 

Punaisten harjoittama terrori Kouvolassa 

kantautui myös Toivo Mankin korviin. Hänhän 
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kuului valkoisten puolelle ja osasi varautua 

siihen, mikä häntä suojeluskuntalaisena 

odotti. Eräänä keväisenä yönä Jalmar Mankki 

oli punatovereineen lähtenyt Kouvolasta 

Kotkaan etsimään serkkuaan. Miehet olivat 

tunkeutuneet Mankin taloon ja ratsanneet 

talon perin pohjin. Toivon pikkusisko Irja oli 

kiskottu ylös sängystään. Toivoa ei kuiten-

kaan löytynyt. 

Toivo oli yhdessä Elli Soinisen miehen Johan 

Sakin kanssa piiloutunut Gutzeitin sahan 

halkopinojen väliin.  Johan toimi työnjohta-

jana Gutzeitin sellutehtaalla, ja perhe asui 

Norskan kaupunginosassa johtoporrasta 

varten rakennetuissa asunnoissa eli Kotkan 

pytingeissä. Hän oli Toivon tavoin vihattu 

mies punaisten keskuudessa. Kotkansaarelta 

ei ollut helppo paeta punaisten valvoessa, 

joten miehet joutuivat viettämään useamman 

päivän piiloutuneina. Yön hämärtyessä Anni 

ja Elli veivät miehille syötävää ja juotavaa ja 

tietysti toivoivat, etteivät itse jäisi kiinni.  

Kun muistan hyvin kumpaisenkin naisen, 

tiedän, että isoäitini Anni oli se, joka johti tätä 

yöllistä toimintaa. Hän oli isokokoinen, 174 

cm pitkä, roteva nainen, joka tarttui tarvitta-

essa toimeen eikä epäröinyt. Muutama 

punikki olisi varmasti joutunut pakenemaan, 

jos tielle olisi sattunut. Elli taas oli hentoi-

sempi ja arempi, mutta hänellä oli kotona 

kolme pientä tytärtä, joten hän sai siten 

urheutta yöllisiin retkiin. Tuskin kumpainen-

kaan silloin ajatteli, mikä heidän kohtalonsa 

olisi ollut, jos he olisivat jääneet punaisten 

vangeiksi. 

Tilanne rauhoittui, Jalmar Mankki punatove-

reineen palasi Kouvolaan, ja Toivo ja Johan 

pääsivät takaisin perheittensä pariin. 

Varmasti viimeistään tuolloin Toivo vakuuttui, 

että Anni olisi hänelle oikea puoliso. Nuoret 

kihlautuivat vielä saman vuoden marras-

kuussa ja vuoden 1921 viimeisenä päivänä 

tanssittiin nuorenparin häitä. Anni meni 

miniäksi Mankin taloon. Isäni Soini Samuli 

syntyi elokuussa 1923 ja tätini Sisko Kaarina 

toukokuussa 1925. Toivo toimi talvi- ja jatko-

sodan aikana Kotkan suojeluskunta-

päällikkönä ja Anni lottatehtävissä.  

Elli muutti perheineen syksyllä 1918 Viipurin 

maalaiskuntaan, mutta perhe palasi myöhem-

min takaisin Kotkaan. Anni jäi leskeksi 55-

vuotiaana elokuussa 1950 ja Elli 64-vuoti-

aana toukokuussa 1951. Kumpainenkaan ei 

enää avioitunut uudelleen, vaan Elli muutti 

Mankin taloon Annin luokse asumaan. Hän 

kuoli 93-vuotiaana kesällä 1980 ja Anni 90-

vuotiaana kesällä 1985. 

 

 

Nuori neito Anni Soininen 

 

Mahtoivat siinä sisarukset vanhoilla päivillään 

monesti muistella vuoden 1918 tapahtumia. 

Kumpikin oli kuollessaan vielä hyvämuistinen 
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ja virkeä. He olivat hyvin tarkkoja ulko-

näöstään. Elli nukkui pois sairaalan 

vuoteessa papiljotit päässä. Anni teetätti joka 

vuosi ompelijalla uuden leningin äitini hänelle 

joululahjaksi ostamasta leninkikankaasta. 

Viimeinen leninki valmistui juuri sopivasti 

Annin 90-vuotisjuhlia varten tammikuussa 

1985. 

Lukija jää kenties miettimään, mitä tapahtui 

Jalmar Mankille ja komitean muille jäsenille, 

vaikkei kukaan heistä mitenkään liittynyt 

Soinisen sukuun. 

Salaisen tutkijakomitean jäsenet olivat 

sisällissodan jälkeen Suomen etsityimmät 

punakapinalliset. Kun punaisten tappio oli 

selvä, miehet ryöstivät Kouvolassa osuus-

kaupan kassan, matkasivat junalla Kotkaan ja 

ostivat veneen pakomatkaa varten. 

Adamsson oli kokenut merenkävijä, mutta 

Saarinen tuli matkan aikana merisairaaksi. 

Niinpä hän aseella uhaten pakotti 

Adamssonin ohjaamaan veneen maihin. 

Kapinalliset jäivät kiinni Uudellakirkolla, missä 

he yrittivät majoittua paikalliseen majataloon.  

Miesten taival vankeudessa vei ensin 

Terijoelle, sitten Viipuriin ja lopulta 

Tammisaaren vankileirille. 

Oikeuskäsittelyn jälkeen tutkijakomitean 

jäsenet tuomittiin kuolemaan valtionpetok-

sesta sekä yllytyksestä murhiin, lisäksi 

Saarinen ja Mankki tuomittiin myös murhasta. 

Kun kuolemantuomio vahvistettiin valtiorikos-

ylioikeudessa joulukuussa 1918, parin päivän 

kuluttua tuli koko maata koskeva 

Mannerheimin määräys, että kaikki kuole-

mantuomiot muutettiin elinkautisiksi vankeus-

rangaistuksiksi. Tunnustuksen tehnyt 

Adamsson vapautettiin vuonna 1922, Käyhty, 

Saarinen ja Laakso vuonna 1926, Mankki 

vuonna 1927. Aartelo kuoli vankileirillä 

vuonna 1925.  

Lähteet: 

Turunen, Mirja: Veripellot, sisällissodan 

surmatyöt Pohjois-Kymenlaaksossa 1918. 

Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 2005. 

Anni Mankin (s. Soininen) ja hänen 

tyttärensä Sisko Lahden kertomukset. 

 

Soiniset talvi- ja jatkosodassa 

 

Jatkosodan päättymisestä tulee syyskuussa 

kuluneeksi 70 vuotta. Soinisen suvun miehet 

ja vävyt osallistuivat niin talvi- kuin jatko-

sotaankin kukin oman tehtävänsä mukaisesti. 

Runsaan 90000 kaatuneen joukossa oli myös 

suvun jäseniä. Heidät on listattu oheisena 

syntymäjärjestyksessä. 

Tiedot on kerätty Arkistolaitoksen internet-

sivustosta:  

Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet. 

(http://kronos.narc.fi/menehtyneet/) 

 

Soinisen suvun sankarivainajat: 

Nimi Syntymäaika ja -paikka Kuolinaika ja -paikka Joukko-osasto 

 

Liukkonen Arvi 29.3.1893 1.3.1944 13.SotaS. 1701.Is.K 

sotamies 
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Husso Elias 3.1.1899 Maaninka 24.4.1942 Viipurinlahti Viip.Sot.pol.K 

sotamies 

Soininen Risto 5.5.1900 Juonionlahti 27.2.1940 Viipurin mlk, 3.KKK/JR 67 

sotamies  Säiniö 

Riekkinen Väinö 27.11.1900 Nilsiä 9.3.1940 Viipuri, 6./JR 67 

sotamies  Tammisuo 

Kinnunen Lauri 16.2.1902 Kiihtelysvaara 7.3.1940 Säkkijärvi Er.P. 22 

korpraali 

Soininen Janne 5.5.1903 Kangaslampi 25.1.1940 Kollaanjoki 3./JR 35 

sotamies  

Niemeläinen Salomo 15.8.1903 Kiihtelysvaara 26.2.1940 Metsäpirtti, 9./JR 63 

alikersantti  Terenttilä  

Immonen Eljas 15.3.1904 Joroinen 16.7.1941 Ruskeala,  II Krh.J/JR 30 

sotamies  Pirttipohja 

Muje Yrjö 29.1.1905 Kiihtelysvaara 2.10.1941 Suoju 3.KKK/JR 8 

alikersantti 

Soininen Huugo 29.7.1905 Kiihtelysvaara 1.10.1941 Suoju 3.KKK/JR 8 

korpraali     

Kantanen Toivo 24.10.1905 Kuolemajärvi 30.10.1941 Viitana 3./JR 26 

sotamies 

Soininen Onni 11.5.1906 Leppävirta 8.3.1940 Kollaanjoki 1.KKK/JR 69 

sotamies 

Puhakka Aatu 13.7.1907 Kiihtelysvaara 17.8.1941 Sortavalan mlk 2.KKK/JR 51 

korpraali 

Savolainen Eino 6.4.1908 Vehmersalmi 11.8.1941 Sortavala 6./JR 30 

sotamies 

Hyttinen Aarne 30.10.1908 Liperi 25.8.1941 Säämäjärvi Krh.Os./III/JR 8 

sotamies  

Soininen Kalle 22.12.1908 Maaninka 28.7.1941 Sortavalan I/JR 30 

alikersantti  mlk, Rytty  

Miettinen Yrjö 5.2.1909 Vehmersalmi 29.7.1941 Sortavalan  6./JR 30 

alikersantti  mlk, Rytty 

Saarela Julius 27.3.1909 Leppävirta 2.9.1941 Kivennapa Valonmitt.Os./ 

alikersantti   KTR 15 
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Tiihonen Toivo 1.6.1909 Leppävirta 1.3.1940 Kollaanjoki 1.KKK/JR 35 

alikersantti 

Soininen Aaro 27.6.1909 Tuusniemi 17.3.1943 Sutela, 11./JR 28 

sotamies  23.KS 

Mononen Elias 31.7.1909 Kiihtelysvaara 3.1.1940 Muolaa, Oinola 2./Er.P 1 

sotamies 

Soininen Veikko 1.6.1910 Ritoniemi 24.1.1940 Impilahti, Krh.K/JR 30 

kersantti  Petäjäsaari 

Järveläinen Uuno 2.9.1910 Jäppilä 11.1.1940 Impilahti, 2.KKK/JR 37 

alikersantti  Juttuselkä 

Happonen Otto 1.3.1911 Kuopio 10.3.1940 Vuoksenranta Esik.K/II/JR 4 

korpraali 

Soininen Otto 16.3.1911 Leppävirta 8.12.1939 Kollaanjoki 1./I/JR 35 

korpraali 

Soininen Tauno 26.6.1911 Polvijärvi 25.12.1939 Pyhäjärvi 4./II/JR 

sotamies 

Soininen Kaarlo 4.11.1911 Juonionlahti 30.7.1941 Sortavalan  6./JR 30 

alikersantti  mlk, Rytty 

Soininen Veikko 22.5.1912 Kiihtelysvaara 28.9.1941 Orsegan asema 2.KKK/JR 51 

sotamies 

Soininen Juhana 12.4.1913 Rääkkylä 27.6.1944 38.Rask.Ptri/RTR 

alikersantti   13 

Soininen Eino 17.8.1913 Oulu 7.7.1941 Vuokkiniemi E/ryhmä F 

luutnantti 

Leppänen Onni 28.8.1914 Kiihtelysvaara 11.2.1940 Kuhmo Er.P 12 

sotamies 

Soisalon-Soininen 1.12.1914 Helsinki 25.12.1939 Pielisjärvi, 4. Erill.Ptri 

Eljas  Nurmijärvi 

vänrikki      

Linden Matti 25.10.1915 Lammi 5.3.1940 Viipuri 10.Pion.K 

sotamies 

Soininen Veikko 1.5.1916 Heinävesi 18.6.1944 Syvärinniska 1./Pion.P 35 

alikersantti  28.KS 
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Soininen Esko 19.10.1916 Kuopio 7.12.1939 Impilahti,  2./JR 38 

vänrikki  Uomaa 

Vatanen Eino 7.3.1917 Kiihtelysvaara 20.2.1940 Heinjoki,  II/3.Pr. 

sotamies  Kämärä  

Soininen Esko 14.7.1917 Kuopio 15.5.1942 Kusralampi 1./JR 30 

luutnantti 

Timonen Viljo 27.10.1917 Kuusjärvi 16.10.1941 Verandajoki 4./KTR 2 

tykkimies 

Soininen Martti 28.10.1917 Putronniemi 22.9.1941 Djumenuski Ek./III/JR 8 

alikersantti 

Nevanlinna Otto 16.12.1918 Helsinki 29.7.1941 Sortavalan  1./SissiP 2 

sotamies  mlk 

Salonen Heikki 9.9.1919 Lokalahti 8.8.1941 Säntämä JP 3 

vänrikki 

Soininen Reino 19.8.1920 Juonionlahti 15.7.1944 Impilahti,  3.Mt Rask.Ptri/ 

tykkimies  Haukkaselkä 26.KS PTR 13 

Soisalon-Soininen 18.12.1920 Helsinki 10.8.1941 2.KS 12./JR 58 

Armas   

vänrikki 

Soininen Taavi 24.9.1921 Juonionlahti 2.1.1942 Gora, 14.KS 1./JR 9 

korpraali  

Nyyssönen Leo 7.12.1921 Sorsakoski 28.3.1943 Tsolmajärvi 8./JR 30 

sotamies 

Pennanen Tuomas 24.12.1921 Kuusjärvi 1.4.1942 Simanova 9./JR 9 

sotamies 

Soininen Leo 3.7.1922 Kiihtelysvaara 8.7.1944 Impilahti, Uomaa JR 4 

sotamies 

 

PALKITTU: 

Vuoden 2012 sukukokouksessa Juonionlahdella palkittiin Niilo Olavi Soininen Outokummusta 

vanhimpana juhlavieraana sukuseuran standaarilla. Niilosta on juttu lehdessä alkaen sivulta 11. 

 

ONNITTELUT:  

Sukumme vanhin on Jyväskylässä elävä Ulla Maria Heikkinen (s. Ollikainen) s. 6.9.1915. Seura 

onnittelee häntä tulevan merkkipäivän johdosta. Ullasta on juttu Puumerkki 6:ssa vuodelta 2012. 
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SUKUKOKOUS Maaningalla Maaninkajärven koululla 19.7.2014 

OHJELMA: 

09.30 Ilmoittautuminen 

11.00 Veli Nykänen: Tervehdyssanat ja pari sanaa Maaningan Soinisista 

11.10 Musiikkiesitys: Aulikki ja Marko Etelärinne 

11.15 Simo S. Soininen: Teollisuusmies August Soini  

11.45 Jäsenen palkitseminen (puheenjohtaja ja sihteeri) 

11.50 Musiikkiesitys: Aulikki ja Marko Etelärinne 

12.00 Veli Nykänen: Eliel Soisalon-Soinisen murha ja sen jälkipuintia lehdistössä 

vuonna 1905 

12.30 Lounas 

14.00  Sukukokouksen vanhimman muistaminen (puheenjohtaja ja sihteeri)  

14.05  Yhteislaulua  

14.10  Arpajaiset (sihteeri ja avustajat)  

14.15  Sukukokous 

 Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  

15.15  Kokouskahvit  

16.00  Linja-autoretki Korkeakoskelle, Ahkiolahden kanavalle ja Viannonkoskelle 

17.30 - 19.00  Rantakala Maaningan Helmessä 

Lämpimästi tervetuloa!        

Soinisten sukuseuran esimies  

Veli Nykänen 

 

Sukuseuran hallitus 2012–2014 

Sukuseuran esimies: 
Veli Nykänen 
puh. 0500 151 250 
sp. veli@maaninka.net 

Esimiehen varamies: 
Simo S. Soininen 
puh. 050 325 2720 
sp. simo.soininen@pp.inet.fi  
 
Sihteeri ja taloudenhoitaja:  
Sirpa Paltemaa 
puh. 0400 317 196 
sirpa.paltemaa@pp.inet.fi  
 
Soinisten Puumerkin päätoimittaja:  
Pirjo S. Mankki 
puh. 041 501 3853 
pirjo.mankki@saunalahti.fi 

Rantakalaneuvos:  
Jukka-Pekka Soininen 
puh. 0400 377 560  
sp. jukka-pekka.soininen@pp.inet.fi 
 
Webmaster: 
Matti Soininen 
 
Toiminnantarkastajat: 
Harri Soininen 
Matti Savolainen 
 
Hallituksen jäsenet:  
Annikki Hämäläinen 
Aulis Soininen 
Eeva Soininen 
Erkki Soininen 

 

OIKAISU:  

Soinisten Puumerkissä 6/2012 oli kansikuvaan lipsahtanut painovirhe. Eliel Soisalon-Soinisen 

vaakunan numero on 282. 


