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Saksmanit koolla kolmattatoista kertaa 
Savolainen järvimaisema näyttäytyi sukukokousväelle koko 
komeudessaan Väärnin pappilan mäeltä, kun vietimme sukujuhlaa 
kansalliskirjailija Juhani Ahon syntymäpaikalla. 
Iloinen puheensorina täytti pappilan salit, kun sukulaiset vuosien, 
jopa vuosikymmenten takaa, tapasivat toisiaan. Ilo ja kunnia oli 

tutustua myös uusiin sukulaisiin, jotka olivat tulleet ensi kertaa tutkailemaan 
mitä sukukokouksessa tapahtuu.  
Paikalle oli saapunut 54 sukulaista, aina Ivalosta Helsinkiin ja Iisalmesta 
Turkuun. Kaikkein kauimpaa - Australian Melbournesta -  oli matkustanut 
Anneli. Tunnelma oli leppoisa, välitön ja pappilan isäntäväen esitykset 
mieliinpainuvia. 
Sukukokous sujui luontevasti ja yksimielisyyden valitessa. Johtokuntaan 
valittiin myös tuoreita voimia eli tervetuloa Risto Penttinen ja Airi Pennanen!  
Kiitokset kaikille osallistujille, te teitte päivästä sukujuhlan! 
_______________________________________________________________  

Meidän elämämme on huomisen eilinen 
Sukututkimuksen luonteeseen kuuluu menneisyyteen suuntautuminen. 
Juuristaan kiinnostuneet pyrkivät näkemään mahdollisimman kauas 
taaksepäin. Siinä saattaa usein unohtua nykyisyys ja tulevaisuus. Me, 
hyvät ystävät, olemme eläminemme huomisen eilinen.  
 
Sukututkimuksen tietolähteet ovat tähän mennessä olleet hieman 
yksipuolisia.  Suurin osa aineistosta on ollut alun perin julkisvallan 
tarkoituksiin kerättyä. Se sisältää taloustietojen ja ammatin lisäksi vai n 
vähän vihjeitä siitä,  millaisia ihmisiä edeltäjämme olivat luonnoltaan. 
Tulevaisuudessa tietolähteet monipuolistunevat.  
 
Sukupolvemme ovat ensimmäisiä, joista jää itse koostettu digitaalinen 
jalanjälki. Useimmilta jälkeen jää esimerkiksi kattava kirjasto  Facebook-
kuvia taikka -t ilapäivityksiä.  Mitä ulkopuolinen, erilaisessa  
tulevaisuuden kulttuurissa elävä jälkeläisemme, niistä kuitenkaan saa 
irt i? Sosiaaliseen mediaan, oman yhteisön nähtäville, on tapana laittaa  
vain kaikkein mairittelevimmat otokset itsestä ja elämästä.  
 
Tavall inen arkielämä ja vakavammat mielipiteet jäävät i lmaisematta.  
Me elämme nyt huomisen eilistä ja voimme vaikuttaa kuvaan, jonka 
jätämme seuraaji llemme. Perintö ei  ole vain maata ja mammona a vaan 
myös tietoa. Omaa maailmankuvaamme voimme tallettaa niin 
perinteisiin kirjoihin kuin sähköisinäkin tallenteina.  
   (Kolumnista: Anni Kainulainen/ Auvisten avviisi)  

 



Jokaisella on tarina 
Päivitetty sukukirja 2017 julkaistiin sukukokouksessa. Kirja sisältää 
runsaat 900 sukutaulua, joissa on liki 4500 henkilönimeä, kun 
mukaan luetaan avioliiton myötä sukuun liittyneet. Carl Saxmanin 

syntymästä on 276 vuotta ja hänen jälkeläistensä yhdeksännen (IX) 
sukupolven lapset ovat jo nähneet päivänvalon. 
  
Moni sukutaulu sisältää tietoa niukasti, usein on vain syntymätieto. Olisi 
hienoa kertoa syvemmin jokaisen henkilön elämäntarinaa. Sukukirjaan 
avataan jokaiselle henkilölle oma taulu, silloin kun hänestä saadaan muutakin 
tietoa kuin syntymä-tai kuolinaika (esim. koulutus-työhistoria- avio-/avoliito- 
tai lasten tietoja). Emmekö voisi vähän talkoilla ja täydentää niin omia kuin 
lähipiiriimme kuuluvien ihmisten puuttuvia tietoja? Otatko haasteen vastaan? 

__________________________________________________________ 

Valokuvat ovat portti tunteisiin 
Mikä valokuvassa kiehtoo yhä? Sen lisäksi, että kuv a herättää 
tunteita, sillä voi olla erityismerkitys kokonaiselle joukolle ihmisiä. 
Sellaiset kuvat jäävät mieleen.  
Kuvaa katselee samalla tavalla kuin muisti toimii eli luomme 
päässämme mielikuvan, johon tulee aina jotain lisää nykyhetkestä. 
Tutuissakin kuvissa näemme uusia asioita. Tai sitten 
elämänkokemus voi antaa toisen ymmärryksen vanhaan kuvaan. 
               (Valokuvaterapiakouluttaja Ulla Hakola)  

 
Sukukirjaan liitettiin VALOKUVA-ALBUMI, johon saatiin 100 vanhaa valokuvaa 
suvusta. Suuret kiitokset kaikille kuvien lähettäjille! 
Valokuva-albumit ja leikekirja herättivätkin paljon mielenkiintoa ja niitä 
selattiin ahkerasti. Albumeihin mahtuisi runsaasti lisää valokuvia sukulaisten 
yhdessä katseltaviksi. Vanhat, ns. kenkälaatikkokuvat häviävät vähitellen, kun 
kukaan ei enää tunnista valokuvien henkilöitä.  
Sukuseuran tavoitteena on koota kuva-albumi myös internetin pilvipalveluun. 
Kuvia pääsisi katselemaan vain sukuseuran tunnuksilla. 
Mutta pitäisi saada kuvia! Haluathan sinäkin tallettaa ja kertoa perheesi 
tarinaa tuleville sukupolville valokuvien avulla. 
Voisitko luovuttaa kuvia myös sukukirjaan? Kirjoita kuvien taakse lyijykynällä 
kaikki mahdolliset kuvaan liittyvät tiedot (esim. henkilöt, aika, paikka, 
tilanne). Lähetä valokuvat sihteerille, ne skannataan ja kuvat 
palautetaan takaisin lähettäjälle. Kuvien lähettäminen onnistuu 
mainiosti myös sähköpostilla.  



Sukukirja 
Päivitetystä sukukirjasta otettiin 30 kpl:een painos, joka myytiin 
loppuun jo sukukokouksessa. Uusi painos on tulossa.  
Mikäli olet huomannut sukukirjassa virheellistä tietoa, niin ole hyvä 
ja ilmoita oikeat tiedot sihteerille. 

__________________________________________________________  

Jäsenmaksu  
Hienoa, että olet kiinnostunut sukujuuristasi ja sukuyhteisöstä. Jäsenenä saat 
tietoa ja voit vaikuttaa päätöksiin. Sukuseuran toiminta on mahdollista vain 
maksavien jäsenten tuella. Haluathan olla mukana ensi vuonnakin.  

 
Jäsenmaksu on edelleen 15 euroa kalenterivuosi / henkilö. 
Kaikki uudet ja unohtuneetkin jäsenmaksut voit maksaa tilille: 

Nilakan seudun Op / Saksmanien sukuseura FI69 5342 0120 0068 26. Kiitos! 

_______________________________________________________________                                            

Osta olkakassi & linssipyyhe  
Sukuseura on hankkinut myytäväksi kangaskasseja ja silmälasien 
puhdistuspyyhkeitä. Ne ovat mainioita pikkulahjoja tai tuliaisia. 
 
Molempiin on painettu kuva Kirkkosaaren kellotapulista ja teksti:  
”Amour de clocher /Lukkarinrakkautta” sekä sukuseuran nimi.  

 
Kassit ovat musta/valkoinen teksti tai 
luonnonvalkea /musta teksti.  
Kassin hinta on 14 € ja pyyhe 4 €. 
+ kirjeen postimaksu. 
 
Tilaa: tekstiviestillä puh.  0400 573349    
tai e-mail: meeri.ronka@pp.inet.fi  

 
_______________________________________________________________ 

Sähköposti- ja kotiosoite ajan tasalle! 
Ole hyvä ja ilmoita mahdollinen sähköpostiosoitteesi sihteerille.  Edullisin 
tapa jäsenkirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen on sähköposti.  
Kertoisitko myös muutoksista perheesi/lähipiirisi tiedoissa. Tämä 
siksi, että sukuseuralla on lupa käyttää v:n 1900 jälkeen syntyneiden 
tietoja vain heidän luvallaan tai itse ilmoitettuina.  
Parhaat kiitokset yhteistyöstä! 

mailto:meeri.ronka@pp.inet.fi


Juhani Aho eli 
Johannes Brofeldt 
syntyi Väärnin 
pappilan 
savusaunassa 
11.9.1861 ja muutti 
nelivuotiaana 
perheensä kanssa 
Mansikkaniemen 
pappilaan. 
Juhani Aho oli 
ensimmäinen 
suomalainen kirjailija, 
joka oikeasti eli 
kirjoittamalla. 
”Lastut” ovat pikku 
kertomuksia – kuin 
lastuja, joita lenteli 
lattialle puhdetöitä 
tehdessä. 
       **** 

 
eli vähä ennen, 

sanoi hän äitille näinikään: ”Äiti hoi, kuuleshan, eiköhän ostettaisi lamppua 
meillekin?”  ”Mitä lamppua?”  ”No, etkö sinä tiedä, että kirkonkylän 
kauppamies on Pietarista tuonut semmoisia lamppuja, joista yksi näyttää 
enemmän kuin kymmenen pärettä.” 
Onko se se semmoinen, joka kun kuuluu keskellä huonetta palavan, niin 
näkee joka nurkassa lukea melkein kuin selvällä päivällä.” 
Se se on ja siinä palaa öljy, eikä tarvitse muuta kuin sytyttää illalla, niin palaa 
sammuttamatta vaikka aamuun asti polttaisi.” 
”Vaan mitenkä se märkä öljy palaa?”  ”No, mitenkä se viina palaa?” 
Eräänä iltana Jussi (Juhani Aho) hämmästyi kovasti juostessa leikeistään 
sisälle pappilaan. Pirtissä oli kovin valoisaa, niin valoisaa, että päreet ja 
kynttilät eivät voineet saada sitä aikaan. Poika vilkaisi 
”kyökkikamarin” (ruokasalin) kattoon. Siellä paloi öljylamppu. Lisäksi isä teki 
vielä peltisen lampun, tuijun. Sitä käytettiin tuvassa kynttilöiden apuna 
valoa tuomassa.   

                                 

      Valoisaa Joulun aikaa 

                      ja 

        Hyvää Uutta Vuotta 

 



        Tuokiokuvia sukukokouksesta 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Vieraat ovat lähteneet, on laskun maksun aika. 

 Näkemiin ensi kertaan, sukukokous vuonna 2020.  

 


