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                      Suomi 100 vuotta. Puutosmäen sankarihaudat. 

           Useita sodissa kaatuneita Soinisia lepää tällä hautausmaalla. 



Esimiehen tervehdys 

Soinisten sukuseura on saavuttanut kunnioitettavan 25-vuoden varttuneen iän. Olemme 

kokoontuneet säännöllisesti sukumme savolaisilla asuinsijoilla tutustuen maisemiin, joihin suku 

aikoinaan Karjalan Äitsaaresta muutti parempia kalavesiä ja viljelysmaita etsiessään. Suotuisiin 

oloihin pääsimmekin siitä päätellen kuinka suureksi sukumme on vuosisatojen vieriessä paisunut. 

Olemme myös tutustuneet toisiimme ja samalla oppineet lisää itsestämme. Hätkähdyttävää on 

havaita kaukaisissa sukulaisissa lähisukulaisten, vaikkapa vanhempien ja sisarten piirteitä -

olemuksessa, äänessä ja ulkonäössä. 

Merkittävin viime vuosien projekti on ollut sukukirjan aikaansaaminen, joka on ollut oiva apuväline 

omien juuriemme hahmottamiseen.  Suururakan suoritti Veli Nykänen, jonka sitkeys ja ahkeruus 

ovat olleet hämmästyttäviä. Aika usein tiedot omasta sukuhaarastakin ovat olleet satunnaisia ja 

sirpalemaisia, usein myös hatariin muistikuviin ja muiden kertomuksiin perustuvia, jopa pahasti 

subjektiivisia ja virheellisiä.  Virheet lisäksi kertautuvat, jos niitä ei alkuperäislähteistä eli 

kirkonkirjoista tarkisteta. Sukukirja on ollut inspiraation lähteenä lisätutkimuksille, joissa Pirjo 

Mankki on päässyt varsin pitkälle. Ongelmanahan on ollut 1700-luvun vainojen aika, jolloin 

kirkonkirjoja melskeissä tuhoutui, mutta muiden dokumenttien avulla on ollut mahdollista vetää 

sekavia lankoja selkeälle rullalle. Tietoja on tosin niin tuhottoman paljon, että kirjan muodossa 

niiden esittäminen on liian kallista. Ainoa järkevä alusta on sähköinen tallenne CD:n, DVD:n tai 

netin pilvipalvelimen muodossa. 

Modernit kommunikointivälineet ovat laajalti sukuseurojen käytössä, kiinnostavia nettisivuja on 

satamäärin ja monet sukuseurat ovat siirtyneet viestinnässään Facebookin käyttöön. Tähän 

sukuseura tuleekin lähiaikoina suuntaamaan huomionsa, mutta siinä onnistutaan vain jäsenistön 

aktiivisen mukanaolon avulla. Nähtäväksi jää, miten tässä onnistumme. Jostakin syystä useimpien 

sukuseurojen saavutukset sitkeistä vetoomuksista huolimatta ovat jääneet perin laihoiksi, joten on 

syytä kysellä, miten onnistujat ovat  operaation hoitaneet. Turha vaatimattomuus ei tässä asiassa 

ole kaunistukseksi, siis ryhtykäämme muistelujen kirjoittamiseen! 

Simo Soininen 

Sukuseuran esimies 



25 v. juhlakokous 29.7.2017 

Ohjelma 

Klo 10.00 Ilmoittautuminen 

      11.55   Suomen lipun ja sukuviirin nosto Vesileppiksen pihalla 

      12.00 Tervetuliaispuhe, puheenjohtaja Simo S. Soininen 

      12.05 Juhlaesitelmät, Simo S. Soininen 

      12.30 Huomionosoitukset 

      13.00 Lounas ja vapaata seurustelua (lounas omakustanteinen) 

      14.00 Virallinen juhlakokous, puheenjohtajana Heikki Savolainen 

      15.30 Kakkukahvit 

      16.00 Päätössanat 

      16.15 Vierailu Leppävirran kirkkopihassa kansanrunoilija Olli 

Kymäläisen muistomerkin kukitus. 

      17.15 Vierailu Puutosmäen hautausmaalla. Sankarimuistomerkin 

kukitus Suomi 100 vuoden kunniaksi. 

      18.00 Sukujuhla jatkuu Jukka-Pekka Soinisen Kalakeitaalla savusaunan 

ja rantakalan merkeissä 

 Iltaruokailu alkaa klo 19.00 tienoilla, hinta vain 5 €, Omat juomat. 

       

 



Soiniset Suomessa 

Nimipalvelussa etu- ja sukunimitietojen lukumäärät löytyvät kaikista henkilöistä, jotka on 

rekisteröity Suomen Väestörekisterikeskuksen mukaan 29.5.2017 tilaston mukaan Soininen 

sukunimeä esiintyy seuraavasti: 

  Lkm Miehet Naiset Suomessa Ulkomailla 

Nykyisenä nimenä 2997 1470 1527 2834 163 

Entisenä nimenä 1136     50 1086 1049   87 

Kuolleilla  2166   815 1351 2096   70 

Yhteensä  6299 2335 3964 5979 320 

 Rekisteröinnin yhteydessä he ovat saaneet suomalaisen henkilötunnuksen. Henkilötunnukset 

annettiin elossa oleville henkilöille vuosien 1964-1968 välisenä aikana. Tämän ajankohdan jälkeen 

henkilötunnus on annettu lapselle syntymäilmoituksen mukaan ja ulkomaalaiselle erillisen 

rekisteröinnin perusteella. 

 

Sukuseuran tuotteita on myynnissä 

Sukuseuran tuotteita voi tilata Jukka-Pekka Soiniselta puhelin 0400377560 

 Sukukokouksessa myydään alla olevat tuotteet tarjoushinnoin. 

- Päytästandaareja   20 €  

- Sukuviirejä, lippusalkoihin  50 € 

- Sukuseuran tunnuksella T-paitoja 20 € 

 

 



Soinisten Sukuseura ry 

Soinisten sukuseura on perustettu ns. 

”yhtäköyttäyhdistyksenä” vuonna 1992, jolloin 

joukko Soinisia kokoontui Puutosmäellä yhteisen 

pöydän ääreen ja päättivät perustaa 

sukuyhteisön, jota alettiin kutsua sukuseuraksi. 

Toiminta jatkui ja laajeni kunnes Kuopion 

sukukokouksessa päätettiin ryhtyä laatimaan 

omaa sukuteosta ja sen seurauksena päätettiin 

sukuseura merkitä yhdistysrekisteriin nimellä 

”Soinisten Sukuseura ry”.Sukuseura on kahden 

vuoden välein heinäkuun lopulla kokoontunut 

yhteiseen sukukokoukseen eri puolilla Pohjois-

Savoa. Tilaisuuksissa on ollut mm. esitelmiä suvun 

vaiheista, sukuteoksen valmistuksen vaiheista, 

yhteisten tuttavapiirien laajentumista sekä ennen 

kaikkea yhteinen ateria ja rantakala 

iltatilaisuuksineen. 29.7.2017 pidettävä 25-

vuotisjuhlakokous pidetään suvun ensimmäisessä 

kotipitäjässä Leppävirralla ja iltatilaisuus 

Juonionlahden sukuhaaran kantatilan 

”Klemettilän” kalakeitaalla. Siis suku palaa 

juurilleen. Suvun ”rantakalaneuvos” Jukka Pekka 

Soininen tarjoaa parastaan vieraiden 

makuhermojen virittämisessä. 

Sukuseuran hallitus 2017 

Puheenjohtaja;  Simo Soininen 

Sihteeri/taloudenhoitaja;      Eija Rissanen 

Hallitus;  Eeva Soininen 

  Juha Saarela 

  Erkki Soininen 

  Raimo Soininen 

J.P.Soinine  

Veli Nykänen 

 

 

Sukuseuran hallituksen kokous kalakeitaalla 
18.3.2017. Kuvassa vas. Simo Soininen, Erkki 
Soininen, Eija Rissanen, Jukka Pekka Soininen, 
Eeva Soininen ja Veli Nykänen. 

Tämän hallituksen toimikausi päättyy 29.7.2017 
kun uusi sukuhallitus valitaan juhlakokouksessa 
Leppävirralla. 

Sukuseuran verkkosivut 

Sukuseuran omia verkkosivuja uudistaa 
maaninkalainen Jouni Piiroinen, joka 
vastaanottaa suvun jäsenten lähettämää 
aineistoa sivustolle liitettäväksi. Hän haluaa 
ennen kaikkea julkaisukelpoista kuvamateriaalia, 
joita voi liittää kuvagalleriaan. Osoite on 
jouni.piirainen@ysao.fi  ja puhelin 0440 541440. 
Julkaistavaa materiaalia vastaanottaa myös Veli 
Nykänen, venyster@gmail.com, puhelin 0500 
151250. 

Verkkosivuja on ryhdytty uudistamaan menneen 
talven aikana, joten työ on vasta alkuvaiheessa 
materiaalin kokoamisen vuoksi. 

Sukuseuran hallituksen jäsenten yhteystiedot 
ovat kokonaisuudessaan seuran nettisivustolla 
osoitteessa ”Soinisten sukuseura” sekä 
facebookissa. 

Veli Nykänen 
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Soinisten sukuseuran neljännes-

vuosisatainen historia  

Pirjo S. Mankki 

 

Sukuseuran perustaminen 

Vehmersalmen Puutosmäen koulun opettaja 

Inkeri Puustinen oli 1980-luvulla tutkinut 

Soisalon saaren pohjoisosassa sijaitsevien 

Juonionlahden ja Puutosmäen kylien 

sukutalojen historiaa. Inkeri Puustinen oli 

tuolloin jo iäkäs asuen Kuopiossa 

palvelutalossa, joten oli olemassa vaara, että 

koottu tieto häviäisi hänen jälkeensä. Niinpä 

Puutosmäen Ollilan tilan isäntä Heikki Kurki 

ryhtyi puuhaamaan Soinisten sukuseuran 

perustamista.  

Sukuseuran perustava kokous pidettiin 

2.8.1992 Puutosmäen koululla. Paikalle oli 

saapunut yli sata suvun jäsentä Pohjois-

Savosta ja myös muualta Suomesta.  

Sukuseuran vanhimmaksi valittiin 

Puutosmäen Kuoppaharjun tilan isäntä Viljo 

Soininen ja hänen varamiehekseen Heikki 

Kurki. Seuran tiedottajaksi valittiin Irene 

Soininen ja hänen varamiehekseen Jari 

Soininen. Seuran varainhankinnasta vastasi 

Jukka-Pekka Soininen varamiehenään Matti 

Soininen. Seuran kotipaikaksi sovittiin 

Kuopio. Seuraa ei kuitenkaan rekisteröity, 

koska säännöt olivat vasta valmisteluasteella. 

Elsa Aino Inkeri Puustinen toimi Puutosmäen 

koulun opettajana vuosina 1939–1977. 

Hänen Juonionlahden sekä Puutosmäen 

kylien sukutalojen historiantutkimuksen 

innoittamana perustettiin Soinisten sukuseura 

elokuussa 1992. 

 

 

Soinisten sukuseura ry -nimisen yhdistyksen 

perustamiskirja allekirjoitettiin Kuopiossa 

26.3.2009. Perustamiskirjan allekirjoittivat 

Veli Nykänen, Reijo Soininen, Simo S. 

Soininen ja Timo Soininen. Seuran 

tavoitteiksi kirjattiin suvun vaiheiden ja 

historian selvittäminen, suvun perinteiden 

vaaliminen sekä yhteenkuuluvuuden tunteen 

edistäminen suvun jäsenten keskuudessa. 

Soinisten sukuseura ry merkittiin patentti- ja 

rekisterihallituksen päätöksellä yhdistys-

rekisteriin 3.7.2009. 

 

Sukujuhlat 

Seuran ensimmäistä sukujuhlaa vietettiin 1.-

2.8.1992 teemalla ”Soiniset 450 vuotta 

Puutosmäessä”. Ensimmäisen päivän iltaa 

vietettiin Aurinkorannalla ja nautittiin 

rantakalaa yhteislaulun siivittämänä. Toisen 

päivän juhla alkoi kunniakäynnillä 

Puutosmäen sankarihaudoilla sekä 

sukujuhlan jumalanpalveluksella 



Vehmersalmen kirkossa. Inkeri Puustinen piti 

päiväjuhlassa Soinisten sukua käsitelleen 

juhlaesitelmän. 

Soinisten sukuseuran perustaminen ja 

sukujuhla sujuivat Puutosmäen koulussa 

joukkuehengellä. 

 

 

Toista sukujuhlaa vietettiin Puutosmäen 

koululla 29.7.1995 teemalla ”Soiniset 453 

vuotta Puutosmäessä”. Olihan aikaa 

edellisestä sukujuhlasta vierähtänyt jo kolme 

vuotta. Tilaisuus alkoi kunniakäynnillä 

Puutosmäen sankarihaudoilla. Juhla-

esitelmän piti Jyri Paulaharju käsitellen 

vuonna 1989 julkaisemaansa tutkimusta 

”Soinisia ja Carlsoneja”. Esitelmässään hän 

totesi mm.: ”Sukututkimus on harrastus, joka 

avaa tutkijalle mittaamattoman näkymän 

menneitten aikojen elämään ja 

esivanhempiin. Parhaimmillaan suvun 

vaiheiden seuraaminen antaa sisältöä omaan 

elämään ja viitoittaa tietyssä määrin myös 

tulevaisuuden linjaa. Sukututkimus on ennen 

kaikkea esi-isien ja -äitien työn ja arkipäivän 

askareiden ja elämäntaiston kunnioittamista.”  

Juhla päättyi rantakalaan. Mukana oli 

kuutisenkymmentä suvun jäsentä. 

Kolmas sukujuhla pidettiin 1.8.1998 edelleen 

Puutosmäen koululla. Tämäkin juhla päättyi 

rantakalaan. Paikalle oli saapunut runsas 

viisikymmentä suvun jäsentä. 

Seura jatkoi toimintaansa ”yhtäköyttä-

yhdistyksenä”, mutta sukujuhla ja samalla 

myös sukukokous päätettiin jatkossa pitää 

kahden vuoden välein.  

Neljättä sukujuhlaa vietettiin Vehmersalmen 

Ritoniemessä 29.7.2000 teemalla ”Soiniset 

459 vuotta Puutosmäessä”. Tutkimustyötä 

koskien Soinisten alkuvaiheita oli välivuosina 

tehty siis tarkasti. Päivällä tutustuttiin 

Tetrimäen hengelliseen keskukseen. 

Sukukokouksessa Viljo Soininen luopui 

seuran vanhimman tehtävistä. Seuran 

esimieheksi valittiin Pentti Soininen ja 

sihteeriksi Timo Soininen. Sukukokouksessa 

päätettiin seuran kotisivujen laadinnasta ja 

seuran lehden julkaisemisesta. Lehden 

päätoimittajana aloitti sihteeri Timo Soininen. 

Illalla nautittiin perinteinen rantakala. Mukana 

oli yli kuusikymmentä suvun jäsentä. 

Viides sukukokous ja samalla seuran 

kymmenvuotisjuhla pidettiin Leppävirralla 

hotelli Vesileppiksessä 27.7.2002. Juhla alkoi 

komeasti diplomiurkuri Jukka Kuhan 

konsertilla Leppävirran kirkossa. Tämän 

jälkeen kokoonnuttiin runoilija Olli Kymäläisen 

patsaalla. Seuran esimies Pentti Soininen 

kertoi Soinisten sukuun kuuluneesta Olli 

Kymäläisestä ja lausui otteita hänen 

runoistaan. Illaksi siirryttiin Mustinmäen 

maisemakylän kautta Soinilansalmelle 

Salmitaloon, missä saunottiin, laulettiin ja 

nautittiin perinteinen rantakala. Seuran 

ensimmäinen lehti Soinisten Puumerkki 

ilmestyi. Seuran kotisivut olivat valmistuneen 

sopivasti sukujuhlan kynnyksellä. Ne oli 

laatinut Kaisa Soininen. Lehden 

päätoimittajaksi valittiin Liisa Soininen. 

Mukana oli toista sataa seuran jäsentä, 

kaukaisimmat aina Kanadasta saakka. 

Kuudetta sukujuhlaa vietettiin Kuopiossa 

hotelli Savoniassa 24.7.2004. Pauli Arola piti 

juhlaesitelmän Mikael Soinisen elämäntyöstä 

opettajakoulutuksen, kansansivistyksen ja 

raittiuden hyväksi. Soinisten Puumerkki nro 2 

ilmestyi. Kokouksessa päätettiin sukukirja-

projektin käynnistämisestä vetäjänä Simo S. 

Soininen. Pentti Soinisen luovuttua seuran 

esimiehen tehtävistä jatkajaksi valittiin Veli 



Nykänen. Sukukokouksen jälkeen risteiltiin 

Kuopiosta Ukko-laivalla Alahovin viinitilalle, 

missä nautittiin perinteinen rantakala samalla 

viinitilan antimia maistellen. Mukana oli 

viitisenkymmentä seuran jäsentä. 

Seitsemäs sukujuhla pidettiin Muuruveden 

maatalousoppilaitoksella 22.7.2006. 

Tilaisuudessa kuultiin kolme juhlaesitelmää 

kansanedustaja Heikki Soinisesta, 

Polvijärven Soinisista sekä Kaavin Soinisista. 

Soinisten Puumerkki nro 3 ilmestyi. 

Sukukokouksessa valittiin Puumerkin 

päätoimittajaksi Reijo Soininen. Kokouksen 

yhteydessä pidettiin ATK-klinikka, jossa kukin 

saattoi etsiä kootuista tiedoista sukujuuriaan. 

Tilaisuuden päätteeksi tutustuttiin maatalous-

oppilaitoksella viinin ja siiderin valmistukseen 

sekä viinapannuun ja viinankeittoon. Illalla 

nautittiin perinteinen rantakala Muuruveden 

rannassa. Juhlassa oli kuutisenkymmentä 

seuran jäsentä. 

Kahdeksatta sukujuhlaa vietettiin 

Heinävedellä ravintola Kermankeitaalla 

26.7.2008. Tilaisuudessa kuultiin kaksi 

juhlaesitelmää: Antti Soininen kertoi 

esitelmällään ”Sukulaissieluisuutta” 

Leppävirran Soinisten vaiheista ja Simo S. 

Soininen kertoi isoisänsä Olli Henrik Soinisen 

elämästä Arppen ja Lönnrothin sukujen 

vävypoikana. Soinisten Puumerkki nro 4 

ilmestyi. Sukukokous nimitti sukukirjan 

painokuntoon saattamista varten toimi-

kunnan, jonka puheenjohtajana toimi Simo S. 

Soininen ja jäseninä Veli Nykänen aineiston 

toimittajana ja kirjoittajana sekä Jouko 

Soininen Kaavin sukuhaaran aineiston 

toimittajana ja kirjoittajana. Sukukokouksen 

yhteydessä oli jäsenistöllä mahdollisuus 

tutustua sukukirjan käsikirjoitusluonnokseen 

ja tuoda kirjaa varten perhevalokuvia. Illalla 

nautittiin perinteinen rantakala Kermankosken 

kuohujen pärskeessä. Juhlaan otti osaa lähes 

sata seuran jäsentä. 

Yhdeksäs sukujuhla pidettiin Varkaudessa 

hotelli Kuntorannassa 24.7.2010. Amerikasta 

saapunut Patricia Zell (s. Soine) piti 

juhlaesitelmän ”Pekka Ville Soinisen 

Amerikan raitti”. Soinisten Puumerkki nro 5 ja 

kauan odotettu sukukirja ”Soinisten viisi 

vuosisataa” ilmestyivät. Sukuseura oli 

rekisteröity edellisenä vuonna. Seuran 

hallitukseen valittiin Annikki Hämäläinen, 

Tarja Kauppinen, Veli Nykänen, Sirpa 

Paltemaa, Aulis Soininen, Eeva Soininen, 

Jukka-Pekka Soininen, Simo S. Soininen ja 

Timo Soininen. Hallitus valitsi 

puheenjohtajakseen Veli Nykäsen, joka jatkoi 

seuran esimiehenä, varapuheenjohtajakseen 

Simo S. Soinisen, joka toimi seuran 

esimiehen varamiehenä, sihteeriksi ja 

taloudenhoitajaksi Timo Soinisen, Puumerkin 

päätoimittajaksi Sirpa Paltemaan sekä 

rantakalaneuvokseksi Jukka-Pekka Soinisen. 

Sukukokouksessa päätettiin, että seura liittyy 

Sukuseurojen keskusliittoon. Kokouksessa oli 

läsnä yli sata seuran jäsentä. Ilta päättyi 

saunoen ja rantakalaa nauttien. 

Kymmenettä sukukokousta ja samalla 

kaksikymmenvuotisjuhliaan seura vietti 

Vehmersalmen Juonionlahdella suvun 

rantakalaneuvoksen Jukka-Pekka Soinisen 

matkailuyrityksen tiloissa. Paikka on ollut 

yhden sukuhaaran alkuperäinen asuinpaikka 

jo 1600-luvun alusta alkaen. Ruskealan 

Soinisista periytyvä Jouni Erik Soininen piti 

juhlaesitelmän ”Ruskealasta evakkoon – 

Uuden-Seelannin ja Australian aurinkoon”. 

Seuran jäsenen taiteilija Riikka Soinisen 

suunnittelemat seuran viiri ja pöytästandaari 

tulivat myyntiin. Tilaisuudessa myytiin myös 

sukukirjan tietotikulla olevaa uudempaa 

painosta. Soinisten Puumerkki nro 6, joka oli 

samalla sukuseuran 20-vuotisjuhlajulkaisu, 

ilmestyi. Sukukokouksen vanhin osanottaja 

Niilo Soininen (s. 1931) Outokummusta sai 

lahjaksi Soinisten sukuseuran upouuden 

pöytästandaarin. Seuran pitkäaikainen 

sihteeri ja taloudenhoitaja Timo Soininen 

ilmoitti luopuvansa tehtävästä. Sukuseuran 

hallitukseen valittiin Annikki Hämäläinen, Pirjo 

S. Mankki, Veli Nykänen, Sirpa Paltemaa, 

Aulis Soininen, Eeva Soininen, Erkki 



Soininen, Jukka-Pekka Soininen ja Simo S. 

Soininen.  

Sukujuhlassa juonionlahtelaista ja 

puutosmäkeläistä alkuperää oleva Pirjo S. 

Mankki piti alustuksen ”Juonionlahden ja 

Puutosmäen kylien kehitys 1600-luvulta 

1700-luvun lopulla suoritettuun isojakoon 

asti”, jossa täsmentyi se, että Soiniset olivat 

saapuneet Juonionlahdelle 1600-luvun alussa 

levittäytyen myöhemmin Puutosmäkeen. Toki 

ensimmäinen Soininen, Klemetti nimeltään, 

oli saapunut Leppävirran Kurjalanrannalle 

kuusikymmentä vuotta aiemmin. Esitelmä 

aiheutti vilkkaan keskustelun, joka lopulta 

johti kokousväen vetoomukseen sukukirjan 

täydentämiseksi esimerkiksi sähköiseen 

muotoon. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen 

Veli Nykäsen, joka jatkoi seuran esimiehenä, 

varapuheenjohtajakseen Simo S. Soinisen, 

joka toimi seuran esimiehen varamiehenä, 

sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi Sirpa 

Paltemaan, Puumerkin päätoimittajaksi Pirjo 

S. Mankin sekä rantakalaneuvokseksi Jukka-

Pekka Soinisen. Juhlaan osallistui 

kuutisenkymmentä seuran jäsentä. 

 

 

Sukukokouksen osanottajat kuuntelemassa 

alustusta Juonionlahden ja Puutosmäen 

kylien kehityksestä. 

 

Yhdestoista sukujuhla pidettiin Maaningalla 

Maaninkajärven koululla 19.7.2014. Juhlassa 

kuultiin kaksi juhlaesitelmää: Simo S. 

Soininen kertoi teollisuusmies August 

Soinista ja Veli Nykänen käsitteli Eliel 

Soisalon-Soinisen murhaa ja sen jälkipuintia 

lehdistössä vuonna 1905.  

Tilaisuudessa kuultiin Soinisten sukuseuran 

laulun kantaesitys Aulikki ja Marko 

Etelärinteen esittämänä, palkittiin seuran 

pitkäaikainen sihteeri ja taloudenhoitaja Timo 

Soininen konjakkipullolla sekä 

sukukokouksen vanhin osanottaja Ulla 

Heikkinen (s. 1915) Jyväskylästä Soinisten 

sukuseuran muistolaatalla varustetulla 

pöytästandaarilla. 

Sukuseuran hallitukseen valittiin Pirjo S. 

Mankki, Veli Nykänen, Juha Saarela, Eeva 

Soininen, Erkki Soininen, Harri Soininen, 

Jukka-Pekka Soininen, Raimo Soininen ja 

Simo S. Soininen. Hallitus valitsi puheen-

johtajakseen Pirjo S. Mankin, joka toimii siten 

seuran uutena esimiehenä Veli Nykäsen 

luopuessa tehtävästä, varapuheen-

johtajakseen Simo S. Soinisen, joka toimii 

seuran esimiehen varamiehenä, rantakala-

neuvokseksi Jukka-Pekka Soinisen ja 

sihteeriksi Harri Soinisen. Pirjo S. Mankki ja 

Harri Soininen ovat sittemmin eronneet 

seuran hallituksesta.  

 

 

Ulla Heikkinen kuuntelemassa kokousväen 

onnittelulaulua. 

 



Juhlan päätteeksi tutustuttiin Maaningan 

1800-luvun alkupuolella rakennettuun 

kirkkoon, vierailtiin Maaningan metsä-

hautausmaalla sekä ortodoksisella 

hautausmaalla ja tutustuttiin Korkeakoskeen, 

Viannonkoskeen ja Ahkiolahden kanavaan. 

Juhla päättyi iltapalaan Maaningan Helmessä 

Maaninkajärven rannalla. Mukana oli tällä 

kertaa viitisenkymmentä seuran jäsentä. 

 

Jäsenet 

Soinisten sukuseuran jäsenmäärä on viime 

vuosina ollut 70–100. Perhe katsotaan 

yhdeksi jäseneksi. Näin sukuseuran kautta 

tavoitetaan noin 250–400 sukumme jäsentä. 

Jäseniä on ympäri Suomea. Soinisten 

sukuseuraan ovat kaikki suvun jäsenet 

tervetulleita vaalimaan suvun yhteen-

kuuluvuutta. 

 

Tiedotus 

Seura on vuodesta 2002 julkaissut Soinisten 

Puumerkki -nimistä lehteä sukukokouksen 

yhteydessä. Lehdessä on kerrottu suvun 

erilaisten henkilöiden elämästä ja työstä, 

julkaistu selvityksiä Soinisten vaelluksista 

vuosisatojen aikana ja suvun jäsenten 

kirjoittamia kertomuksia ja tarinoita. Seura 

ryhtyi julkaisemaan vuoden 2015 alussa 

Soinisten Sähkösanomat -nimistä tiedotetta, 

joka toimii kanavana jäseniin päin.  

Seuran kotisivut uudistettiin kokonaan 

vuoden 2015 keväällä. Toteutuksesta vastasi 

Jussi Saarela. Kotisivujen uudistaminen 

jatkuu edelleen. 

Seura sai marraskuussa 2016 uuden 

sihteerin ja taloudenhoitajan, kun Eija 

Rissanen Kuopiosta valittiin tehtävään. 

 

Sukutietokanta 

Suvun jäsenien, niin elävien kuin kuolleiden, 

tiedoista on ylläpidetty kaupallisen Sukujutut-

ohjelmiston avulla tietokantaa jo 2000-luvun 

alusta alkaen. Sukukirjan ilmestyttyä vuonna 

2010 tiedostossa oli noin 9500 henkilön tiedot 

ja sukutauluja oli 1700. Tällä hetkellä 

tiedostoon on kerätty jo yli 23 000 henkilön 

tiedot ja sukutauluja on yli 4600. Tiedoston 

avulla on helppo selvittää, mihin sukuhaaraan 

henkilö kuuluu sekä tulostaa erilaisia esi- ja 

jälkipolvitaulukoita.  

Sukutietokantaan ovat tietoja keränneet Veli 

Nykänen ja Pirjo S. Mankki. Veli Nykänen 

toimii sukutietokannan nykyisenä ylläpitäjänä. 

 

Sukututkimus 

Vuoden 2012 sukukokouksen jälkeen 

käynnistyi tutkimus (Pirjo S. Mankki), jossa 

selvitettiin perusteellisesti Soinisten 

alkuperää sekä eri sukuhaarojen liittymistä 

toisiinsa. Tutkimuksen tuloksena on nyt voitu 

saattaa kaikki sukukirjassa olleet sukuhaarat 

yhteen Klemetti Soinisen jälkeläisiksi.  

Klemetti Soinisen tiedetään siirtyneen 1540-

luvun alkupuolella silloisen Suur-Jääsken 

pitäjän Äitsaaresta Soisalon saaren 

Kurjalanrannalla sijainneeseen Kuivaniemen 

taloon. Myös Varislahden ja Kaavin 

sukuhaarojen liittyminen muuhun sukuun on 

selvitetty, juuret juontavat Soisalon saaren 

Juonionlahden kylässä 1600-luvun puolesta 

välistä alkaen isäntänä toimineen Tahvo 

Olavinpoika Soinisen veljeen Olaviin. Myös 

kolmannen veljeksen Heikin jälkeläiset on 

selvitetty. He siirtyivät Puutosmäen 

Pitkälahden tilan kautta eri puolille Kuopion 

maalaiskuntaa ja Leppävirtaa.  

Uutena on löytö Pohjois-Karjalan Soinisten 

liittymisestä Leppävirran sukuhaaraan. 

Heidän juurensa juontavat 1600-luvun 

jälkipuolella Soisalon saaren Keinälänmäen 

sekä Soinilansalmen kylissä asuneisiin 

Soinisiin.  

Hiljan on löydetty yhteys Kontiolahden 

Soinisiin. He eivät periydy Leppävirran 

Soinisista, vaan ovat siirtyneet Ruokolahden 



Soinilan kylästä Uukuniemelle 1600-luvun 

loppupuolella ja sieltä edelleen Kiteen 

(nykyisin Rääkkylän) Piimälahdelle 1730-

luvulla. Sieltä sukuhaara on siirtynyt monien 

vaiheiden kautta Kontiolahdelle.  

Lisäksi on löydetty yhteys Etelä-Savon 

Soinisiin. Heitä siirtyi 1600-luvun lopun 

katovuosien aikana Soinilasta Sääminkiin ja 

sieltä myöhemmin Kerimäelle.  

Myös Soinilan kylän Soinisten vaiheita on 

selvitetty. Soinilan tila on säilynyt suvulla 

näihin päiviin saakka, mutta suku otti Isovihan 

jälkeen käyttöön nimen Liukka. Sukua siirtyi 

myös muualle Ruokolahdelle sekä 

Rautjärvelle. 

Aivan uusimpana ovat löydöt Pohjois-

Pohjanmaan Siikajoen sekä Etelä Savon 

Rantasalmen Soinisten yhteyksistä Pohjois-

Savon Soinisiin. He ovat kaikki lähtöisin 

Juonionlahdelta. Lisäksi Ruskealan Soinisten 

yhteydet Soinilan kylän Soinisiin on selvitetty. 

 

Lähteet: 

Yhtäköyttä yhdistyksestä rekisteröidyksi – 

Soinisten sukuseuran historiikki, Soinisten 

Puumerkki nro 5, 2010. 

Veli Nykänen: Soinisten Sukuseuran 

historiikki, Soinisten Puumerkki nro 6, 2012. 

Kuvat: Veli Nykäsen ja Aulis Soinisen kuva-

arkistot. 

  

Sukututkimuksen tila 

”Soinisten viisi vuosisataa Pohjois-Savossa” 

–sukuteos ilmestyi. Siitä otettiin 400 kpl 

painos. Kirja on loppuunmyyty. Tämän 

teoksen sisältö keskittyi ns. Kuopion seudun 

Soinisiin ja Varislahti-Kaavin Soinisiin. 

Rautalampilainen Jouko Soininen oli 

harrastanut oman sukuhaaransa 

sukututkimusta useiden vuosien ajan. Hän 

keskittyi tutkimaan Varislahden-Kaavin 

Soinisten sukujuuria. Varislahden Soinisia oli 

aiemmin tutkinut savonlinnalainen Tauno 

Tiilikainen, jonka sukujuuret ovat 

Varislahdella. Tiilikainen luovutti kokoamansa 

sukutiedot Jouko Soiniselle jatkotutkimuksia 

varten. Heidän yhteistyönä oli koottu 

sukuteoksessa oleva ns. Kaavin ja 

Outokummun Soinisten sukuselvitys 

taulukkomuotoon. 

Kuopion seudun Soinisten tutkimiseen 

kiinnostuin oman äitini kautta, nimittäin hän 

on omaa sukuaan Soininen ja suku johtaa 

Kuopion Ritoniemi 25, Litmalahden taloon ja 

sieltä edelleen Puutosmäen kylään. Äidilläni 

oli hyvin vähäiset tiedot omasta suvustaan, 

joten päätin ryhtyä tutkimaan, minne suvun 

jäljet johtavat. Noin 16-17 vuotta sitten sain 

käsiini opettaja Inkeri Puustisen 

sukututkimuksen ja muutamia muita Soinisten 

eräiden sukuhaarojen tutkimusasiakirjoja. 

Tavatessani sukuseuran perustajajäsenen 

Jukka Pekka Soinisen eräällä Tallinnan 

matkalla, jolloin yhteyteni Vehmersalmen 

Soinisiin todella alkoi. Nimittäin päätimme 

yhdessä ryhtyä sukulaisiksi, joka lopulta 

osoittautui aika kaukaiseksi. 

Leppävirran sukukokouksessa sovimme 

Jouko Soinisen kanssa ryhtyä tekemään 

yhteistyötä laajentamalla sukututkimusta ja 

selvittää ovatko nämä kaksi mainittua 

sukuhaaraa lähtöisin Leppävirran 

Kurjalanrannalta. Kuopion sukukokouksessa 

saimme sukuseuraltamme kehotuksen jatkaa 

sukututkimusta ja jopa saattaa niin pitkälle, 

että voitaisiin tehdä siitä sukukirja. Seuramme 

hankki kaksi ”Sukujutut” sukuohjelmaa 

tietokoneelle, jolloin käsin näprääminen sai 

väistyä ja tutkimus sai uutta vauhtia ja uuden 

kirjatoimikunnan, jonka puheenjohtajaksi tuli 

Simo Soininen ja jäseniksi Jouko Soininen ja 

Veli Nykänen. Neuvonantajina toimivat Timo 

Soininen ja Jukka Pekka Soininen. 

 

 

 



Kirjapäätös toteutuu? 

Yhteisen tutkimustyön tuloksena oli saatu 

koottua noin 7000 henkilön tiedot 

tietokantaamme ja jatkuvasti uusia perheitä ja 

nimiä kirjattiin tiedostoihimme. Lopulta oli 

koossa noin 9500 nimitietoa. Soinis-suvun 

vanhemmalta siiveltä kirjatoimikunnalle 

vedottiin usein, paremminkin hyvin usein, että 

sukukirja on julkaistava ennen kun siirrytään 

tuonpuoleiseen. Kirjatoimikunnassa emme 

olleet kyseistä vetoomusta valmiit 

toteuttamaan koska tietokantamme on melko 

hatara ja virheiden tarkistukseen ei olisi 

riittävästi aikaa. Lopulta sukukokous päättikin 

julkaista sukuteoksen sen hetkisen 

tietokannan pohjalta tietäen, että virheitä 

sisältyy henkilötietoihin. Kaiken lisäksi emme 

ehtineet yhdistää niitä kahdeksaa sukuhaaraa 

joita olimme saaneet koottua. Kirjan 

julkaiseminen päätettiin tehdä sillä 

näkemyksellä, että sukututkimuksen 

jatkuessa saadaan tietokantamme 

laajenemaan ja virheitä korjattua. 

Myöhemmin tultaisiin tekemään täydellisempi 

julkaisu, millainen se sitten lieneekään. Onko 

se painotuote vai onko se sähköisessä 

muodossa tai onko se molempia yhdessä. 

Aika sen näyttää mutta varaudutaan kuitenkin 

uuteen julkaisuun. 

Edellä olevassa Soinisten sukuhistorian 

kirjoituksessa Pirjo Mankki kertoo 

sukututkimuksestaan. 

Sukuseura ei ole uudesta julkaisusta tehnyt 

vielä päätöstä, joten tietojen täydentäminen 

jatkuu edelleen. Sukutietokanta on hallussani 

ja siitä on varmuuskopiona yksi 

gedgomtiedosto toimitettu Kuopion 

kulttuurihistoriallisen museon kokoelmiin. 

Näin on varmistettu, että vuoden 2017 alun 

tietokanta on varmassa tallessa. 

Sukutietokantaa täydennetään jatkuvasti. 

Perhetietoja voi lähettää allekirjoittaneelle. 

Tämän hetkisen käsityksemme mukaan 

uuden julkaisun tekeminen ajoittuisi joko 

seuraavaan sukukokoukseemme vuonna 

2019 tai sitten kun sukuseuramme täyttää 30 

vuotta v. 2022. 

Veli Nykänen 

Mykymäen seppä-Soiniset 

Seppä Tobias Soininen (1861-1931) syntyi 

Kaavin pitäjän Varislahden Peukalomäen 

torpassa. Puoliso Selma Amalia Soininen os. 

Pasanen (1872-1942). Soinisten viisi 

vuosisataa –historiikin (Veli Nykänen, 2010) 

taulu no.1012. Tobiakselle ja Selmalle syntyi 

kymmenen lasta, seitsemän poikaa ja kolme 

tyttöä, joista eloon jäi kahdeksan. Perhe asui 

Seppälän tilalla, joka sijaitsee Pohjois-

Karjalassa Outokummun kaupungin 

Mykymäessä. 

 

Tobias Soininen 

Seppä – yhteisön tärkeä jäsen 

Tobias kuten sepät yleensäkin, oli erittäin 

arvostettu sekä tuiki tarpeellinen 

kyläyhteisössä. Kauempaakin käytiin 

asioimassa ja ahkeran maineessa olevan 

seppämestarin luona. Tobias raudoitti rekiä, 

teki säppejä, lukkoja, avaimia ja jopa astioita 

sekä muita arkipäivän tarve-esineitä. 



Keväällä hyvissä ajoin viikatteet sekä sirpit 

hän teki ja takoi ottaviksi. Tobias tinasi myös 

kahvipannut ja kattilat. Saattoipa mennä 

kyläläisiltä useampikin päivä odotellessa, 

jotta valmiit työkalut ja esineet saatiin 

mukaansa. Sepän pajalla asioidessa 

poistatettiin myös hankalat hampaat eikä 

sepällä ollut kuin puhtaita pihtejä. Liekö 

puudutukseksi ollut jotain kirkasta kuusen 

juurelta, kun operaation jälkeen ei ollut kun 

tyytyväisiä asiakkaita. 

Jo pienestä pitäen perheen pojat olivat sepän 

pajassa ottamassa oppia isänsä esimerkistä, 

ensin ahjoa lietsoessa ja sitten siirtyessä 

vaativimpiin, itsenäisen sepän tehtäviin. 

Välillä sepät joutuivat uusimaan myös omia 

kuluneita työkalujaan. 

Nuorin pojista, Mikko (1907-1963) jäi isänsä 

työn jatkajaksi Seppälän tilalle. Hän kertoi; 

”Kun palkeet menivät huonoon kuntoon 

lähdimme metsään hirvenkaatoon. Ajoimme 

hirven kahden ison siirtolohkareen väliin. 

Hirven nahkasta tehtiin pajalle uudet palkeet”. 

Palkeet ovat vieläkin muistona tallessa  

Itkonsalon riihessä. Soinisten riihessä on 

myös tallessa taidokkaasti tehty portin lukko. 

 

Tobiaksen tekemä kotiportin säppi 

Vapaa-ajan harrasteita 

Liekö Soinisten sepät töissään käyttäneet 

korvatulppia sillä tiedetään heillä olleen 

tarkka sävelkorva. Tobias-isä tuurasi 

kanttoria kirkossa. Aatulla (1894-1972), Otolla 

(1s. 1897) ja Mikolla oli oma orkesteri kylän 

poikien kanssa.Otto soitti hanutia sekä Aaru 

ja Mikko mandoliinia. Osa soittimista oli itse 

tehtyjä. Tiedossa ei ole, rajoittuivatko 

esiintymiset vain sukulaisten ja lähikyläläisten 

iloksi 

 

Niin kuin usein maaseudulla tuohon aikaan 

viihdyttiin vapaa-aikana myös syvässä 

metsässä kuusen juurella valmistamassa 

aiemmin mainittua ”puudutusainetta” Vielä 

nykyään metsässä liikkuja voi havaita 

vanhoja tynnyrin pohjia vanhoilta 

nuotiopaikoilta. 

Seuraava seppäpolvi 

 Kaksi pojista, Aatu ja Taavetti (1899-1957) 

siirtyivät Outokumpu Oy:n palvelukseen jo 

nuorina miehinä. Sepän materiaalit 

muuttuivat kupariksi, messingiksi ja 

ruostumattomaksi teräksiksi. Osa yhtiön 

koneista oli sähkökäyttöisiä, mutta 

perinteinen ahjo oli vielä käytössä. Työ oli 

kuitenkin vielä käsityötä. Isossa työpaikassa 

vallitsi yhteisöllisyys. Kavereille valmistettiin 

tarpeita syntymästä kuolemaan, eli 

vauvanvannasta hautaristiin. Jokapäiväiseen 

arkielämään kuuluivat kattilat, pannut, kauhat, 

lusikat, leikkuuveitset, tiskipöydän kannet, 

saunan uunit ja vesisäiliöt muotoutuivat 

seppäveljesten käsistä työkavereiden ja 

sukulaisten käyttöön. Esineissä näkyy myös 

seppien taiteellinen kädenjälki kauniine 

muotoineen ja koristeluineen. Itse tehtyjä 

lampetteja ja kukkamaljakoita annettiin 

lahjaksi merkkipäivinä ja juhliin. Taavetin 

tiedetään valmistaneen useamman kuparisen 



tuhkakupin kiitokseksi kätilölle Kauko-pojan 

(1937) syntymän johdosta. 

Kaveria ei jätetty pulaan 

Tiedettiin, että Taavetti oli hyvä 

poikavauvanvannantekijä. Nuori Outokumpu 

Oy:n teknikko meni Taavetin juttusille 

vauvanvanna-asiassa. ”Olisiko mahdollista 

saada poikavanna kun nimikin on jo valittu 

Heikiksi?”, kysyi teknikko. No Heikkihän sieltä 

syntyi. 

Sota-aikana ja sen jälkeen naapuriapu oli 

tarpeen. Kun kaikesta oli pula, elettiin ns. 

vaihtotaloutta parhaimmillaan. Työ vaihdettiin 

elintarvikkeisiin kuten jauhoihin, perunaan 

sekä nahkoihin, joista tehtiin kenkiä. Eipä 

tarvinnut sepän pojan puu ja paperikengissä 

kävellä. Sepäntyöstä eläkkeelle jäätyään 

Taavetti jatkoi sepän töitä kotonaan; 

koneiden korjausta, pellitystä, tinausta ja 

kaikkea korjaukseen liittyvää. 

Lopuksi 

Tobiaksen perintö elää vielä säilyneissä 

esineissä, Soinisen seppien tekemissä 

tavaroissa ja työkaluissa. Suvun haaveena on 

laittaa esille museopaja Itkonsalolle. Iso 

alasin odottaa takojaansa jatkamaan 

Soinisten seppien suvun ansiokasta työtä 

Kirjoittanut Outokummussa 22.12.2016 

Taavetti Soinisen miniä Eeva Soininen (1942) 

 

Soiniset Amerikanmatkaajina 

Mikko Soininen s. 16.10.1888. 

Siirtolaisrekisterin tiedot kertovat, että 

evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva 

naimaton 21 -vuotias talollisen poika Mikko 

Soininen sai 8.10.1910 Kuopion läänin 

kuvernöörin myöntämän passin nro 938 

viideksi vuodeksi Amerikkaan matkustamista 

varten. Hän osti 300 Suomen markkaa 

maksavan menolipun välille Hanko – Port 

Arthur, Ontario, Kanada. Mikko nousi laivaan 

Hangosta 12.10.1910. Valtameren ylitystä 

varten matka jatkui Englannista Donaldson 

Linen valtamerilinjaan kuuluvalla Cassandra 

laivalla 22.10.1910 

Amerikan mantereella Mikon nimi muuttui 

Mike Soineksi. Työhistoriastaan tiedetään, 

että hän alkuun työskenteli 

rakennusmiehenä, jonkin aikaa myös USA:n 

armeijan palveluksessa sekä lopulta 

itsenäisenä yrittäjänä. Jossain vaiheessa 

Mike avioitui Kalajoelta muuttaneen Fannyn 

kanssa, Fannyllä oli jo poikia edellisestä 

avioliitosta, mutta Miken perhe ei enää 

kasvanut. Mike ja Fanny viettivät kesää 

Suomessa molempien sukulaisissa kierrellen 

Helsingin olympialaisten aikaan kesällä 1952. 

Seuraava käynti oli jo matkalippuja myöten 

valmisteltu viiden vuoden päähän, mutta Mike 

kuoli 16.3.1957. 

Toinen veljes seurasi Mikkoa 

Siirtolaisrekisteri kertoo myös, että 

luterilaiseen kirkkoon kuuluva naimaton 20 

vuotias talollisen poika Matti Soininen 

(25.8.1892) sai 19.9.1912 Kuopion läänin 

kuvernöörin myöntämän ulkomaan passin nro 

639 Amerikkaan matkustamista varten 

viideksi vuodeksi. Passin saatuaan Matti osti 

383 Suomen markkaa maksaneen menolipun 

linjalle Hanko – Golden, British Columbia, 

Kanada. Matka alkoi Hangosta Polaris -

laivalla ja 21.9.1912 Englannista matka jatkui 

Allan Line –valtamerilinjan Victoria-laivalla.  

Matti Soininen muutti nimensä Matt Soineksi. 

Alkuun hän työskenteli rakennuksilla, mutta 

ajan oloon hänestä tuli menestyvä 

kiinteistöyrittäjä. Vaimo löytyi Amerikkaan 

muuttaneesta Selma Pennasesta s. 4.9.1900. 

Naimakirjan hän sai Kuusjärveltä 21.3.1921 

ja muuttokirjan 1.5.1921. Amerikkaan muutto 

tapahtui 27.7.1924. Asuinpaikaksi vakiintui 

Detroit. Lapsia pariskunnalle ei syntynyt. 

Suomesta muuton jälkeen kumpikaan ei 

käynyt synnyinmaassaan. Matt kuoli 

Detroitissa 3.11.1955. 

 



 

Veljesten serkkujakin muutti Amerikkaan 

Mikon ja Matin serkuista muutti v. 1913 

Amerikkaan entinen talollinen Antti Soininen 

s. 19.5.1883. Tietojen mukaan hän puuhasi 

matkan yhdessä loisen tyttären Anna 

Soinisen, s. 1895, kanssa. Molemmat saivat 

peräkkäisillä numeroilla (1559 ja 1960) 

myönnetyt passit 16.12.1913. Matkaliput (395 

Suomen markkaa) oli ostettu välille Hanko – 

Tree Valley, British Columbia, Kanada. Laiva, 

Astrea lähti Suomesta 20.12.1913 ja laiva 

Empress of Ireland 27.12.1913 Englannista. 

Valtamerilinja C.P.R. Line. Heidän 

myöhemmistä vaiheistaan ei ole tietoa. 

Myllärin poika Toivo Soininen s. 20.3.1883 

matkusti Amerikkaan jo vuonna 1903 kuten 

velipuolensa Paavo Kinnunen, päämääränä 

Virginia, Minnesota, USA. 

Pirkko Solehmainen 

Kuvaus kuopiolaisen Esko 

Soinisen sotaretkestä 

jatkosodassa. 

Esko Soininen on syntynyt 14.7.1917 

ritoniemeläistaustaisen Antti Soinisen 

vanhimpana poikana. Hän näki päivänvalon 

ns. keisarin vallan aikana muutamia 

kuukausia ennen Suomen itsenäistymistä. 

Asui perheineen Kuopion kaupungissa 

toimien yrityksen toimitusjohtajana ennen 

kutsua tulla puolustamaan isänmaata 

vihollisen hyökkäystä vastaan. 

Jatkosodan sytyttyä hän palveli luutnanttina 

1./JR30. Juhannuksena 24.6.1941 hän liittyi 

komppaniaansa ja seuraavana päivänä 

osasto siirtyi Tohmajärven Nenosenlammelle 

ja edelleen Pusujoelle, jossa komppania 

ryhmittyi hyökkäykseen. 3.- 7.7.1941. 

Komppania osallistui Pusujoki - Pälkjärvi 

hyökkäystaisteluun. Taistelu jatkui 13.-

16.7.41 Pälkjärvi – Pirttipohjan rintamalla. 

Komppania eteni taistelussaan 17.-19.7 

edelleen Harluun, josta 24.7.41 mennessä 

komppania eteni Kirjavalahdelle. Tällä 

komppania asettui lepoon kolmen 

vuorokauden ajaksi. 

Levon jälkeen komppania siirtyi Sortavalan 

mlk:n Ryttyyn 27.7.41, jolloin alkoivat Rytty – 

Karmalansalmi (Sortavalan luoteispuolella) 

etenemistaistelut, kestäen 9.8.1941 asti. 

Jälleen aseet lauloivat kun Karmalansalmi – 

Sortavalan kuusi päivää kestäneet 

valtaustaistelut käynnistyivät. Jalkaväen 

rykmentti 30 pääsi lepoon 18.-23.8 väliseksi 

ajaksi jonnekin Sortavalan lähistölle. 

Rykmentti siirtyi 23.-24.8.41 Harlun 

Läskelään. 

Pataljoona siirtyi junalla Läskelästä 

Koirinojalle, josta matka jatkui marssien 

Kolatselän kylään 29.-30.8.41. Marssi jatkui 

edelleen Varloin kylään 30.8-1.9 41. 

Seuraavana päivänä alkoivat 

etenemistaistelut Vahoisjärvellä, päättyen 

5.9.41. Taistelun jatkuessa edettiin 

Uutjärvelle 9.9.41. Venäläiset perääntyivät ja 

pian saavutettiin Aunus - Kotkatjärven 

päätien varrella oleva Kotkatjärvi 12.9.41. 

Lähdettiin taistellen Petroskoin suuntaan. 

Pyhäjärvellä kahakoitiin 13.-16.9.41. Sen 

päätyttyä komppania siirtyi Kaskanaan 17.-

18.9.41 ollen koko ajan taisteluvalmiudessa. 

Komppania sai Kaskanassa 

tienrakennustehtäviä Tarsepoliin 19.-22.9.41 

ollen samalla taisteluvalmiudessa. 

Komppanian siirtyessä kohti Petroskoita he 

joutuivat etenemistaisteluun Muurmanskin 

radalla 23.9.-1.10.41, jolloin käynnistyi 

vihollisen takaa-ajotaistelu              2.-

3.10.41. Takaa-ajotaistelu jatkui Tokariin 4.-

6.10.41 ja edelleen Pidmajärvelle, jonne 

saavuttiin 8.10.41. 

Sitten seurasikin itse Syvärijoen ylitys 

Pidmasta Plotitsnoon tietenkin taistellen 10.- 

13.10.41. Välittömästi alkoi Orenshenskojen 

taistelu, joka kesti 23.10.41 saakka. Pienen 

hiljaiselon jälkeen taistelutoimet käynnistyvät 

Goran taistelulla 15.12.41 – 10.1.41. 

Komppania linnoittautui Baranin lohkolle ja oli 



taisteluvalmiudessa 11.1.-10.4.1942.   

Sotakirveet kaivettiin jälleen esille kun 

Tivgijärven-Karkan taistelut leimahtivat 11.- 

20.4.42. Taistelusta muodostui nyt 

torjuntataistelu. Asemasota jatkui Baranin 

lohkolla 21.4.- 17.6.1944, jona aikana 

komppania oli taisteluvalmiudessa. 

Esko Soinisen sotaretki päättyi kaatumiseen 

15.5.1942 Kusralammella. Hänet on siunattu 

ja haudattu Kuopiossa Hatsalan 

hautausmaalle hautapaikalle 71. Esko 

Soinista jäi suremaan puoliso ja tytär sekä 

vanhemmat ja veli. 

Vajaat sadan Soinisen sankarikuolemaa johti 

perheen lapsen ja aviopuolison menetyksen. 

Yllä on Esko Soinisen joukko-osaston 

1./JR30 taistelukuvaus jatkosodassa. 

              

Lähde:sotapolku.fi 

Veli Nykänen                      

 

”Amiraali” Esko Soininen 

Kuopiolaisen kelloseppäsuvun vesa Esko 

Soininen ryhtyi jatkamaan isänsä jälkeen 

Kuopiossa tunnettua kelloseppäliikettä. 

Hänen harrastuspiiriinsä kuului yli kaiken 

kaksi toisistaan poikkeavaa harrastusta. 

Nimittäin veneilyharrastus ja 

veteraanikoripalloilu  

Esko ja  ”Möhkö” olivat tuttu näky Kuopion – 

Savonlinnan vesillä Lnnokkaana 

koripallomiehennä hän ajoi laivallaan 

Savonlinnassa pidettäviin OLD  Timers-

turnauksiin. Hän myös seilasi YLE:n 

kesäohjelmassa risteillen niin Pohjois-Savon 

kuin Pohjois-Karjalan vesillä. Ohjelmaa 

eetteriin tuotettiin reitin varrelta sieltä sun 

täältä. 

 

 

”Amiraali” komentosillallaan. 

Möhkö-alus oli rakennettu vuonna 1901 

Pohjois-Karjalan Möhkössä, jonka mukaan 

alus sai nimen ”Möhkö”. Silloinen höyrylaiva 

”Möhkö” toimi varppihinaajana Möhkön 

ruukissa. Sieltä alus seilasi Pamelin kanavan 

kautta Joensuuhun vuonna 1956. 

Esko Soininen osti sisarensa perheen kanssa 

hinaajan ja kunnostivat sen huvialukseksi. 

Parikymmentä vuotta se on ollut perheen 

käytössä Kuopiossa. 

Seitsemänkymmenluvun alussa höyrykone 

vaihdettiin dieselmoottoriin, jolloin ns, 

”höyrykausi” päättyi. 

Savonlinnassa pidettyihin turnauksiin amiraali 

purjehi aina omalla laivallaan. Kun kyse oli 

vanhasta aluksesta, niin pari kertaa piti palata 

Kuopioon autolla ja hakea laiva myöhemmin.  

Esko sanoi, että ”myö ajellaa Savonlinnaan 

Varkauven kautta neljääntoesta ja puoleen 

tuntiin kun se Heinäveen kautta viepi aekoo 

seihtemäntoesta tuntia”. Kaikkiaan 

turnausmatkoja ”Möhköllä” on tehty 17 

kertaa. Esko sanoo; ”laskekeepa montako 

tuntia amiraali miehistöineen on viettänyt 

laivassaan turnausmatkoilla”. 

Eskolle on tullut tutuksi myös Kangasniemen 

regatta. Se on Pohjois-Savon vanhojen 

laivojen yhdistyksen vuotuinen regatta. 

Veli Nykänen 

 


