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Liisa Särkän terveiset 

                               Kirkkosaaren Juhannustapahtumasta  
Sukukokous 2014 päätti hankkia Carl Saxmanille pienen 

muistolaatan Kirkkosaaren tapuliin. Tarvittavat luvat 

saatuamme laatta hankittiin. Kesän ollessa herkimmillään 

muistolaatta sai sijansa tapulin sisäseinällä Pielaveden 

seurakunnan perinteisissä JUHANNUSLAULAJAISISSA 20.6. 

Kolean ja sateisen alkukesän jälkeen lämmin ja aurinkoinen 

sää kruunasi tapahtuman. Juhlaan saapuikin väkeä 

runsaasti, n. 90 henkeä.  

Kirkkoherra Arto Penttinen yllätti meidät kiipeämällä tapulin huippuun 

tervehtimään sieltä juhlaväkeä. Papit puhuivat hyvin, napakasti ja kuuluvasti.  

Lauluun oli helppo yhtyä pienemmälläkin äänellä kun sitä johdatteli kirkkoherra 

mahtavalla äänellään ja kanttori Minna Tissari heleällä laulullaan.  

 

Tunnelma oli leppoisa ja kesäisen kevyt, oikean juhannusjuhlan tapaan. 

Yksi mummo kellahti penkiltä ruohikkoon, mutta eipä siinä ollut hätää, kun 

paikalla oli lääkäri ja monta hoitajan oloista ihmistä. Seppo Saksman oli nohevana 

auttamassa autoineen ja olipa hän varannut janoisille kassillisen virvokkeitakin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjatta Väänänen, Kyösti Saksman, Liisa Särkkä ja Heikki Partanen  

avaamassa verhoa. 



Sitten oli sukuseuran juhlahetken vuoro. Muistimme edesmennyttä 

kunniapuheenjohtaja Paavo O. Saksmanin elämäntyötä hiljentymällä hetkeksi. 

Puheenvuorossani kerroin muistolaattahankkeesta ja luin ”kontrahdin”, jolla 

Carl Saxman oli otettu lukkarin toimeen 28/4 1765.  Sukuseuran edustajat 

paljastivat muistolaatan ja rovasti Jarmo Saksman puhui. 

Loppulauluksi valitsin virren 377 ”Sua kohti Herrani”, jonka sävelmä tunnetaan 

myös Titanic- hymninä. Tällä on pieni liittymäkohtansa myös Kirkkosaaren 

historiaan, kun Haukkalahden talon poika Jussi Tikkanen oli menehtynyt 

Titanicin haaksirikossa.  Saksmanit ovat myös aikoinaan omistaneet kaksi 

Kirkkosaaren mahtitaloa Haukkalahden ja Jataniemen. 

Tilaisuuden jälkeen ihmiset tulivat juttelemaan kysellen vanhoja tuttujaan ja 

muusta historiasta. Seurakunnan edustajat kiittivät yhteistyöstä ja 

Penttilänlahden kylätoimikunnnan edustajat olivat hyvin tyytyväisiä sekä 

tapahtumaan että kolehdin tuottoon. Tapahtuma kokonaisuutena oli mielestäni 

hyvin onnistunut. Kiitos kaikille mukana olleille. 

 

************************************************************** 

Sukuseuran kunniapuheenjohtaja on poissa 
 Kunnallisneuvos PAAVO OLAVI SAKSMAN, 
 s. 24.1.1918 ja nukkui pois 20.5.2015 

Pielavedellä. Hän oli Saksmanien sukuseuran 

perustajajäsen ja toimi sukuseuran esimiehenä 

vuosina 1990 – 1995. Paavo oli humaani ja 

valveutunut toiminnan mies.Isänmaa ja sen 

puolustaminen olivat hänelle sydämen asia. 

Pitkän elämänsä aikana hän osallistui monin eri 

tavoin yhteiskunnan rakentamiseen ansioituen 

erityisesti kunnallisissa luottamustehtävissä. 

Myös sukuseuratoiminta oli hänelle tärkeää ja 

hän osallistuikin aivan viime aikoihin asti seuran 

kokouksiin. Vaikka jotkin asiat häipyivät jo taka-alalle, niin puheen siirtyessä 

Saksmanien  sukuseuraan hän oikein valpastui silminnähden. 

 

Kuvassa Paavo 96-vuotiaana sukukokouksessa 19.7.2014 syntymäkotinsa 

Vaaraslahden Ylä-Räisälän isossa tuvassa. 

*************************************************************** 



*************************************************************** 

www.saksmansukuseura.fi 
Olemme siirtyneet nykyaikaan myös tiedonvälityksessä. Kevään korvalla 

avattiin omat kotisivut ylläolevassa osoitteessa.  

Sivuilta löydät sekä uutiset ja ajankohtaiset asiat että sukuseuran /suvun 

historiaa, säännöt sekä yhteystiedot. 

Palautesivulla voit antaa risuja tai ruusuja, pyytää ottamaan yhteyttä tai 

kirjoittaa vapaasti muuta tarinaa.  

Mitä sinä toivoisit löytäväsi sivuilta? Käyhän katsomassa ja anna palautetta!  

*************************************************************** 
Mitäpä olisi sukuseura ilman jäseniä? 
Maksettuasi jäsenmaksun 

 olet täysivaltainen sukuseuran jäsen ja oikeutettu tekemään aloitteita 

ja käyttämään puhevaltaa sukukokouksessa. 

 tuet historian tallentamista tuleville sukupolville ja kotiseututyötä  

 Vuosijäsenmaksu on 15 € / henkilö.  

 Ainaisjäsenyys 200 € 

 Pankkiyhteys on: FI69 5342 0120 0068 26 

Sitoutuneet jäsenet kannattelevat meitä  -  KIITOS! 
***************************************************************** 

Osta omaksi  -  anna lahjaksi 
Sukuseuran julkaisu; LUKKARI, TALONPOIKA, KUPPARI… 

on mitä mainioin lahja sukulaiselle tai naapurillekin. Kirjasta löytyy satamäärin 

saksmanneja, mutta myös moneen muuhun (ylä-) savolaiseen sukuun ja taloon  

liityviä tietoja. Avioliiittoja kun on parin sadan vuoden aikana solmittu iloisesti 

ristiin rastiin naapureiden ja välillä sukulaistenkin kesken. Joko Sinulla on kirja? 

Tilaa: meeri.ronka@pp.inet.fi tai tekstiviestillä puh.0400 573349 

Kirjan hintan on vain 30 €. 
************************************************************** 

Tiedoksi 
Ensi keväänä 28.5.2016 järjestetään HÖGMAN –  SYMPOSIUM  Aholansaaressa 

Nilsiässä. Entä jos Paavo Ruotsalaisen ja seppä Högmanin kuuluisa pajakohtaus 

olisikin tapahtunut jo Pielavedellä lukkari Saxmanin naapurissa?                    

Ohjelma ja tarkemmat tiedot www.aholansaari.fi  

http://www.saksmansukuseura.fi/
mailto:meeri.ronka@pp.inet.fi
http://www.aholansaari.fi/


 

Muistelmien kirjoittamisen aika on juuri nyt! 
Pimeä vuodenaika on otollisinta aikaa syventyä vanhoihin valokuva-albumeihin 

ja muistella vanhoja sukulaisia. Kuvat nimien kera ja muistelukset ovat aarteita 

tuleville suvun tutkailijoille. Pienetkin kirjoitukset mieleen nousevista 

muistikuvista, henkilöistä, tapahtumista tai talojen vaiheista ovat kullanarvoisia 

tietoja sukukirjaan. Kokeile miten antoisaa muisteloiden kirjoitus onkaan! 

Tähän tapaan;     Robert Saksman Heinämäen 

Rissalasta v. 1914. Nimismies on juuri myöntänyt 

hänelle polkupyörän ajokortin.             
 Kuvan ukistaan lähetti Leena Holm. 

 

Iisakki Saksman s.1895, 

Pielavesi, perhe muutti  

Viipuriin v.1900. Iisakki 

oppi venäjän kielen ja 

toimi mm. Havin 

kynttilätehtaalla 

muottien tekijänä, 

piirtäjänä ja valajana. 

Kuvan ukistaan lähetti 

Marja-T. Hanhisuanto 

******************* 

 

 

Aappo ja Inga (os.Saxman) Valta sekä heidän 

kolmivuotias poikansa Aage Bernhart s. 1921, 

eli Åke Valta, josta tuli sukuseuran nykyisen 

puheenjohtajan Liisa Irene Särkän isä.  

Åke elelee nykyään Ruotsissa 94-vuotiaana 

**************************************** 

Valokuvia, kiitos!  Voit skannata valokuvia ja 

lähettää sihteerille. Liitä sähköpostiin kuvan henkilöiden tiedot+ taustat/tarinat.  

Helppoa! Alkuperäinen kuva ei katoa vaan säilyy itselläsi.  Kuvat tarinoineen 

päätyvät albumiksi sukuseuran kotisivuille sekä sukukirjan aineistoon.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänäkin päivänä kovin ajankohtainen ja ajatuksia herättävä on 

Jaakko Heinimäen JOULUSAARNA (Kotiliesi v. 2003) 

 

Mistä?  Mihin? 

Joskus vuosituhansia sitten keskellä yötä enkelin suusta kuultu rauhan tervehdys 

jäi kaikumaan jonnekin ilmakehän laskoksiin, tuskin tunnistettavaksi 

aavistukseksi, mutta joka jouluyö se tiivistyy ja löytää tiensä levottoman ihmisen 

sielun sisään. 

Ja tapahtuu niinä päivinä, että jokaisessa ihmisessä asuva tuntematon kaipaus 

alkaa tulla tutummaksi, tapahtuu että ihmisen sielun salaisuuksien verho 

raottuu. Silloin itselleenkin vieras ihminen alkaa ymmärtää, mistä hänen 

kaipauksensa on kotoisin. 

Joskus vuosituhansia sitten kuoleman varjon maan yllä lepatti tähti. Se sammui, 

mutta sen valo jäi loistamaan, hentona toiveena pimeässä vaeltavien 

körttiläisten virressä: valoa vaikk´ en näekään, sen tiedän loistavan. 

Syntyi lapsi. Merkiksi. Te löydätte lapsen kapaloituna seimessä. Joulun lapsi  

syntyi merkiksi siitä, että Jumala ei ole jättänyt maailmaa oman onnensa 

nojaan. 

Ei vain Marian poika, vaan jokainen tähän maailmaan syntyvä tyttö ja poika  

syntyy merkiksi siitä, että Jumala kaikesta huolimatta vielä luottaa 

ihmiskuntaan. Ei hän muuten antaisi meidän hoitoomme omaa unelmaansa. 

Katso vastasyntynyttä, näet Jumalan unelman. 



 

Nuori boheemirunoilija 22-vuotias Eino Leino julkaisi vuonna 1900 

runokokoelman Hiihtäjän virsiä. Kirja sisältää Leinon tunnetuimpia ja 

rakastetuimpia runoja. ”Rauhattoman rukouksessa” runoilija vaeltaa kuoleman 

varjon maassa, vieraana ja outona. Outouden ja vierauden kokemuksesta kohoaa 

rukouksen muotoinen rauhan aavistus: 

  

 Oi, joutuos kirkkahin jouluyö, 

oi, syntyös sydämihin, 

oi, syntyös syömehen jokaiseen, 

joka tutkivi mistä? mihin? 

 

Mistä? Mihin? Miten tähän on tultu? Minne me olemme menossa? Mihin 

tällainen elämä johtaa? Nämä ovat ja eivät ole rauhattoman ihmisen kysymyksiä. 

Ne ovat rauhattoman kysymyksiä, koska ne herättävät rauhattomuutta. Ne 

tekevät levottomaksi. Ne kyseenalaistavat itseensä tyytyväisen ihmisen pahaa 

enteilevän omahyväisyyden. Ne vaativat minua tarkistamaan pinttyneitä 

käsityksiäni. 

Toisaalta, ”mistä” ja ”mihin” eivät ole rauhattoman ihmisen kysymyksiä, sillä 

rauhaton ihminen säntäilee sinne tänne suuremmin kyselemättä mistä mihin.  

 

Niin olennaiset kysymykset voi aidosti esittää vain kaikessa rauhassa. Joulurauha. 

Olisiko meillä edes silloin aikaa ja väljyyttä kysyä itseltämme kaikessa rauhassa 

mistä ja mihin? 

Ihmeellisintä joulussa on yö. Se yö, jolloin universumin huminasta erottuu 

rauhan ja hyvän tahdon lupaus. Jouluyö, jolloin salaisuuden verhot raottuvat ja 

kuoleman varjon maassa näkyy aavistus valosta. Silloin näkee selvemmin mistä 

ja mihin. 

  

  
  

Joulurauhaa ja Valoisaa Uutta Vuotta 

 

toivottaen sukuseuran johtokunta 

 



 

YHTEYSTIEDOT    TOIMIKAUSI 2014 - 2017 
Seuran esimies    varapuheenjohtaja 

Liisa Särkkä    Seppo Saksman 

Mäkitie 18    Viinamäentie 3 

52300 RISTIINA   72100 KARTTULA 

p. 050- 3848 786   p.044-384 4181 

liisairene@hotmail.com  irma.ahtola@pp2.inet.fi 

 

Rahastonhoitaja  varajäsen /sukut.työryhmä 

Heikki Partanen   Marja-Terttu Hanhisuanto 

Sarvijärventie 31   Kivikukantie 1 A 3 

72400 PIELAVESI  37550 LEMPÄÄLÄ 

p. 0400 - 378 829   p. 045-861 9055 

heikkis.partanen@suomi24.fi  hanhisax@gmail.com 

 

Sihteeri   varajäsen 

Meeri Rönkä   Marjatta Väänänen 

Lokkitie 9   Räisälänrannantie 45 B 

71160 RIISTAVESI  72710 VAARASLAHTI 

p. 0400 - 573 349  p. 0400-192 117 

meeri.ronka@pp.inet.fi  marjatta.vaananen@hotmail.fi 

    

Sinikka Kähkönen  Sukututkimustyöryhmä 

Aaponkatu 8 A 4  Jarmo Saksman   

50170 MIKKELI    Orminkuja 1 as 24 

p. 044- 2840 977  20610 TURKU 

sini.kahkonen@luukku.com  p.040-7680093 

   jarmo.saksman@gmail.com 

Kari Kärkkäinen  

Iisalmentie 731      

72400 PIELAVESI   

p.0400- 378 412  Toiminnantarkastajat 

karkkainen.kari.mp@gmail.com  Ossi Saksman  p.044-7376200 

   Pentti Saksman p.040-820 5795 

Helena Rönkkö    

Hirvenpolku 1 AD 5  varalla 

70910 VUORELA  Mikko Hiltunen p. 040-415 5546 

p. 044-5873 534  Tuula Huovinen p.0400-274 247  

helena.ronkko50@gmail.com 
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