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On taas se vuoden jännittävin aika; päivittäin pittää kulkee piha ympäri ja katella
mitä mullasta nousee..... Takana on niin
merkillinen talvi, että vähän pelottaa miten kasvien mukuloille ja juurille on käynyt
märässä maassa ja ilman lumipeitteen antamaa suojaa. Onneksi ei ollut hirveän
kovia pakkasiakaan.
Viime kesänä sain ihastella ensimmäistä
kertaa liljojen väriloistoa omalla pihallani
ja toivon kovasti, että ensi kesänä voin
ihastelua jatkaa.
Syksyllä kaivelin multaan myös melkoisen
määrän krookuksen ja tulppaanin mukuloita ja niiden "piippoja" jo mullasta kurkistaa. Kaapissa odottellee kylvämistä tuhoton määrä siemenpusseja; erilaisia tomaatteja ja auringonkukkia sekä kurpitsoita ja kesäkukkia. Esimerkiksi viininpunainen auringonkukka oli viime kesänä tosi
komea katsella. Pihalla kukkikin satoja
auringonkukkia ja sain niistä tehtyä monta
kukkakimppua iloksi itselle ja muillekin.
Viime kesän sadosta on runsaasti kuvia ja
tietenkin odottelen ainakin samanlaista
tuottoa tulevanakin kesänä. Nämä viljelykset kyllä sitovat tiukasti kiinni kastele-

maan ja kitkemään, eikä tästä kovin kauas
retkeillä kesän aikana. Kasvun ihmettä ja
sadon kypsymistä on niin mukavaa seurata,
ettei kovin kauan halua poissa ollakaan,
joten matkustelu jää vähäiseksi. Onneksi
ensi kesän sukutapaaminen on täällä lähellä Kuopiossa.
Talven aikana on tullut esille monella tapaa
sukumme historia; paikallislehdessä oli
juttu Pekka Rungosta ja isäni muistelua
ukistani Janne Rungosta tallennettiin
myös. Sähköpostiinikin tuli tiedustelu
eräästä edesmenneestä sukumme jäsenestä. Ikävä kyllä en pystynyt asiassa auttamaan eteenpäin. Yritän vielä sitä selvitellä.
Minua itseäni harmittaa suunnattomasti
etten älynnyt tallentaa aikoinaan mummoni
Aino Rungon elämää ja kokemuksia. Olin
vasta kaksikymppinen kun hän kuoli, enkä
tajunnut silloin miten tärkeää tallentaminen olisi ollut. Mummoni ennätti olla mukana vaikka missä; esimerkiksi hän laittoi
sota-aikana rintamalta tulleet vainajat
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Jukolan talo
Anders perheineen siirtyi Jukolan paikalle tämän vuosisadan
ensimmäisellä kymmenellä. Torppa saatiin omaksi v. 1910,
kun Halolan kartanosta ruvettiin niitä myymään. Silloin tila
sai komean nimen Jukola. Anders perheineen on kirjoitettu
ensimmäisen kerran Jukolan tilalle vuoden 1910 henkikirjassa. Hirsinen päärakennus oli peräisin 1820-luvulta. Jo silloin
siinä oli valtaisa tupa ja kaksi kamaria. Taloon tehtiin neljä
huonetta lisää sekä toinen sisäänkäynti, kun Jukolaan otettiin majatalon pito 1920-luvulla.
Matkustavaiset haettiin hevoskyydillä Siilinjärveltä ja seuraavana päivänä heidät vietiin Tuovilanlahteen. Vieraita oli
eniten käräjien aikaan, jolloin tuomarit ja muut viskaalit piti
majoittaa. Talossa oli silloin kolme hevosta. Yksi niistä oli
Vappu, metsään syntynyt, villi ja vauhko. Kerran, ehkä use-

amminkin, majataloon tuli pirtutrokareita. Iltapimeässä pirtukanisterit kätkettiin lumihankeen. Mutta kun aamulla pois
lähtiessä ei kaikkia kanistereita löytynytkään, väittivät trokarit, että talon miehet olivat ne varastaneet. Asia jäi selvittämättä, Taavetti lähti kyyditsemään miehiä Tuovilanlahteen. Matkalla miehet mukiloivat hänet niin pahoin, että hän
meni tainnoksiin. Siinä hän makasi reen pohjalla, kun Vappu,
tuo villikko toi hänet kotiin omin päin.
Lasten äiti Helena oli kuollut helmikuussa 1909 ja seuraava-
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Helena Heinosen arkistosta
na kesänä Anders jo katseli itselleen uutta vaimoa. Pojat,
jotka Jannea lukuun ottamatta olivat aikuisia miehiä, vaativat, että vasta kun isä pystyy vetämään leuan tuvan sukkaorteen, saa lähteä kosimaan. Leikkiähän se tietysti oli, mutta hauskaa, etteivät miehet tosikkoja olleet. Joka tapauksessa voimannäyte suoritettiin. Kun Anders sitten lähti vihille, pojat vaativat, että solmio pitää laittaa kaulaan. Ukki
teki työtä käskettyä, mutta
hänen mielestään nauha kiristi ja niin hän kiskaisi sen pois jo
matkalla. Ei ollut helppoa tulla äitipuoleksi lähes täysikasvuisille, kovimmassa hummausiässä oleville miehille. (Samana
yönä olivat kuulemma neljässä pitäjässä tanssineet l) Erimielisyyttä tuli monesta asiasta. Pojat kutsuivat äitipuoltaan
Vallattareksi, Valta kun oli sukujaan. Ja valtaa hän yritti

käyttääkin. Kun pojat yöllä tulivat nälkäisinä tansseista kotiin, he havaitsivat, että ruokahuoneen ovi oli lukossa ja
avain luultavasti aitassa Vallattaren tyynyn alla. No, pojat
nostivat oven pois paikaltaan, veivät sen äitipuolensa nukkuma-aitan ovenpieleen ja söivät niin kuin lystäsivät. Tämän
jälkeen ruokahuonetta ei enää lukittu.
Suuressa perheessä kului myös paljon kahvia, varsinkin jos
koko joukolle kunnon kahvia keitettiin. Vallatar ratkaisi pulman siten, että keitti aamulla hyvän kahvin miehelleen ja
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itselleen, lisäsi sitten vettä pannuun, joten pojat saivat vain
"pannunhuuhdevettä", kun heräsivät. No, sanomistahan siitä
tuli ja lopuksi sovittiin, että kahvin pitää olla samanlaista
kaikille. Myöhemmin, kun pojista tuli miehiä, yhteiselo jatkui
sopuisasti ja meillä Taavetin lapsilla oli Jukolassa hyvä mummo.
Vallatar oli ylväsryhtinen nainen. Hän käytti röijyä ja maahan saakka ulottuvaa hametta. Salaa hän poltti piippua. Eihän asia tietenkään salassa pysynyt, sillä välillä nousi savu
esiliinan taskusta ja hameessakin oli palaneen reikiä. Kun
Pekka kävi kotimaassa 1931, hän toi äitipuolelleen plyysiturkin ja antoi hänelle piippuun sikarin tumppeja. Myöhemmin
kuitenkin välit tulehtuivat ja Pekka toimitti isänsä lesken
pois Jukolasta.
Kun Anders-ukki sitten jätti talonpidon kotona oleville pojilleen, otti hän kirkon suntion tehtävät. Talvella pidettiin kinkereitä joka kylässä ja sieltä palattuaan ukilla oli aina pullan
paloja ja muutakin hyvää tuliaisina lapsille. Taskun pohjalta
hän jakoi jokaiselle oman osansa. Ukki piti myös pyhäkoulua
sunnuntaiaamuisin kirkon sakastissa. Ennen lähtöään hän ajoi
partansa, siistiytyi muutoinkin ja otti sitten suuren kirkonavaimen tuvan seinältä ja lähti kirkkoon. Arkisin hän hoiteli myös pieniä käytännön tehtäviä kunnantalolla ja hämärissä kotona pienenteli havuja hevosten kuivikkeiksi. Kerran
sieltä tupaan tullessaan hän tapasi poikansa, nuo aikuiset

miehet, istumassa tuvassa jokaisella lapsi sylissään. Silloin
hän totesi: " Onpa perhana vie jämeriä lapsenlikkoja tässä
talossa". Isompia lapsia hän kuljetti mukanaan töissä. Helvi
muistaa olleensa ukin ja poikien kanssa tupakkapenkkiä kitkemässä. Ukki käski laittaa saippuaa käsiin, kun lapset valittivat nokkosien kirvelevän. Taavetin lapset olivat mukana
myös kirkkopihan kuusiaitaa istuttamassa. Taimet haettiin
omasta metsästä. Kosti-veljeni kertoi olleensa apuna kirkkomaalla, kun ukki rakenteli metallikaiteita suurten sukuhautojen ympärille. Vahinkojakin sattui. Kerran Kosti tipahti hajareisin rautakaiteen päälle. Kipu oli niin kova, että hän lähti
parkuen juoksemaan ympäri hautausmaata ja ukki perässä
huutaen: "Kuse, kuse se helpottaa!" Helvi-sisareni muisteli
joulun viettoa Jukolassa joskus 20-luvulla. Jouluvieraat saapuivat aattona kovassa pakkasessa kulkuset kilisten. Kuopiosta tuli Kalle-setä perheineen, Hujalasta Helena-täti ja
Peltolasta Antti-setä perheineen. Huoneissa oli tehty joulusiivous. Suuri tupa oli yhteisvoimin koristeltu milloin katajan
oksin, milloin lumisadetta muistuttavilla pumpulipalloilla, jotka oli ripustettu kattoon kiinnitettyihin lankoihin. Suuri kuusi oli pystytetty ovensuunurkkaan siten, että ympärillä mahtui piirissä pyörimään. Väki tuli joulusaunasta. Pellavaliinalla
verhotulla pöydällä . tuoksuivat jouluruuat. Anders-ukki luki
jouluevankeliumin, ateria alkoi. Joulupukin käytyä laulettiin
ja sitten sekä aikuiset että lapset leikkivät piirissä kuusen
ympärillä.

SUKUKOKOUS LA 28.6.2014 KUOPIOSSA
Tämän vuoden sukukokous risteilee Kallavettä pitkin. Kokoonnumme la 28.6.14 klo 11.30 Kuopion matkustajasatamaan, jossa keräännymme sukuseuran kyltin ympärille. Klo
12.00 Ukko-laiva lähtee satamasta ja saapuu Alahovin viinitilan rantaan klo 13.30, joka jälkeen ruokailemme ja pidämme
sukukokouksen viinitilalla juhlateltassa. Arpoja myydään
laivalla, joten arpajaisvoittoja tarvitaan.

Edestakaisesta laivamatkasta jokainen maksaa 5 e/hlö, sukuseura maksaa loput.
Ilmoittautumiset ke 18.6.14 mennessä Marjatta Latvalalle
sähköpostitse marjatta.latvala@elisanet.fi tai puh
0404191946.
Ilmoittautuessa muistettava mainita ruokarajoitukset.

(Alahovin viinitilalle pääsee myös maanteitse KuopioJoensuu tieltä opasteiden mukaan.)
Ohjelma
Klo 11.30 kokoontuminen Kuopion matkustajasatamaan
Klo 12.00 – 13.30 laivaristeily Alahovin viinitilalle
Klo 13.30 ruokailu – savolainen paisti(nautaa, possua,
hirveä),perunamuussi, salaatti, leipä,voi,
hinta 13,50 e
Klo 14.30 sukukokous
Tutustuminen Alahovin viinitilaan, jonka jälkeen paluu
laivalla Kuopioon joko klo 15.30 -16.00 tai klo 17.0018.00. Viinitilalta saa kahvin ja pullan 3,50eurolla,
myös viinejä voi ostaa mukaan.
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Pääkirjoitus jatkuu
arkkuihin hautausta varten. Melkoisen raskas tehtävä. Hän oli myös
lastenkodin johtajattarena Joensuussa. Jukolan emännöinti kahden
veljeksen huushollissa ei varmaan sekään ihan helppoa ollut. Pekka
ja Janne Runkohan asuivat yhdessä Jukolassa Amerikan vuosiensa
jälkeen.
Minusta olisi tärkeää tallentaa oman perheen historiaa jossain muodossa; joku kirjoittaa päiväkirjaa ja laittaa dokumentteja talteen.
Haastattelu vaatii vähän viitseliäisyyttä, mutta sitten jääkin muistoksi kertojan oma ääni elämänkerran lisäksi. Tekstejäkin on mielenkiintoista lukea, mutta muistelijan oma ääni koskettaa varmaan
vielä enemmän.
On ollut jännittävää tutkia omien esivanhempieni elämään liittyviä
asioita; kuvia, kirjoja ja kirjoituksia sekä esineitä. Ukkiani en muista
ollenkaan, mutta on minulla kehyksissä hänen kiiltokuvilla koristellut
ja omakätisesti vähän ennen kuolemaansa kirjoittamansa värssyt.

LAAKKOSTEN SUKUSEURA RY
VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Aika:

28.6.2014 klo 14.30

Paikka.

Alahovin viinitila, Kuopio

1

Kokouksen avaus

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

4

Kahden ääntenlaskijan valinta

5

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6

Sukuseuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot sukukokousten väliseltä ajalta

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8

Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, jäsenmaksujen mää
rääminen seuraaville kahdelle kalenterivuodelle ja talous
arvion vahvistaminen kahden seuraavan tilikauden ajalle

Olin silloin 5 vuotias. Mummoltani ja isältäni on tallessa muistovihot
heidän opiskeluajoiltaan; toinen viime vuosisadan alusta. Tietenkään
kaikkea ei voi laittaa talteen, mutta jotain kuitenkin voisi säilyttää
muistona tärkeistä ihmisistä. Nykyisin ainakin valokuvat menevät
tosi pieneen tilaan muistitikulla! Ennen vanhaan oli talossa aittoja,
joihin sai piilotettua melkoisen määrän tavaraa. Vanhassa Jukolassakin ainakin viisi aittaa ja iso vintti. Itse hoksasin valokuvata omia
kirjallisia muistojani ja joitain tavaroitakin ja siten pystyin vähän
vähentämään tavaramäärää säilytyksessä. Muistot jäivät silti talteen!
Kaunista kesää toivotellen ja odotellen sekä tapaamisiin Kuopiossa!
Rungon Marjo

TOIMINTASUUNNITELMA 2014—15
Laakkosten sukuseuran tarkoituksena on mm. selvittää Laakkosten
suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Sukuseura
järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä, tukee suvun tutkimustoimintaa, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa
tutkimus- ja perinnetietoutta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
Laakkosten sukuseuran säännöt määräävät, että varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi. Edellinen sukukokous oli Mikkelissä 4.8.2012, joten vuonna 2014 kokoonnumme seuraavaan sukukokoukseen. Sukukokousta varten suunnitellaan ja sovitaan kokouspaikka, ruokailu, ohjelma ym. kevään aikana ja kokous pidetään alkukesällä.
Edellisessä sukukokouksessa korotettiin jäsenmaksuja, joten hallitus ehdottaa maksujen pitämistä ennallaan.
Sukuseuran sukuviesti lähetetään jäsenille syksyllä ja keväällä ja
halukkaille se voidaan lähettää sähköpostitse.
Sukuseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.laakkoset.org. Facebook-sivut ovat myös käytössä.
Pyritään tehostamaan jäsentietojen keräämistä, lähihistorian tietojen saamista ja kertomuksia vanhempien ja isovanhempien elämänkohtaloista.
Sukuseuran materiaalia saa edelleen tilata Antti Laakkoselta, samoin sukuseuran postimerkkejä.

9

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohta
jan ja viiden muun jäsenen ja yhden varajäsenen valinta

Harkitaan uuden materiaalin hankkimista, esim. sukuseuran merkkejä, lippiksiä, tarroja jne.

10

Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantar
kastajan valinta

11

Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Sukututkimuksen osalta sukuseura ei ole saanut mitään uusia tietoja, joten sukukokous voisi harkita ulkopuolisen tutkijan palkkaamista. Yhteyksiä Pohjois-Karjalan Laakkosiin tulisi saada, sieltä voisi
löytyä uutta tietoa.
Sukuseuran jäseniltä toivotaan aktiivista osallistumista sukuviestin
kirjoituksiin, toimintaideoihin ja sukuseuran toimintaan.
Vuoden 2015 toiminta on sukuviestin toimittamista ja lähettämistä
jäsenille, hallituksen sääntömääräisten asioiden hoitamista ja yleisten asioiden käsittelyä.
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Toimintakertomukset vuosilta 2012 – 2013
TOIMINTAKERTOMUS 2012

hallituksen jäsenten

Yleistä

matkakorvauksista ja sukukokouksen menoista.

Laakkosten sukuseura ry on toiminut vuodesta 1931 lähtien,
välillä hiljaisemmin, välillä vilkkaammin. Sukuseuran tarkoituksena on edistää suvun jäsenten yhteenkuuluvuutta, selvittää suvun historiaa ja järjestää yhteisiä tapaamisia.

TOIMINTAKERTOMUS 2013

Hallitus
Yhdistyksen hallituksessa toimi 1.1.12 – 4.8.12 puheenjohtajana Riitta Kajatkari, varapuheenjohtajana Antti Laakkonen,
sihteerinä Marjatta Latvala, jäseninä Tuula Jäättelä, Risto
Kangas, Eino Laakkonen ja Marjo Runko. Riitta Kajatkarin
pyydettyä eroa hallituksesta, valittiin sukukokouksessa Mikkelissä 4.8.12 sukuseuran puheenjohtajaksi Marjo Runko,
varapuheenjohtajaksi Antti Laakkonen, sihteeriksi Marjatta
Latvala, jäseniksi Tuula Jäättelä, Risto Kangas, Tiina Laakkonen, Marja Laakkonen ja varajäseneksi Eino Laakkonen.
Merja Kaartinaho on toiminut rahastonhoitajana ja Matti
Jyllilä tiedottajana

Vuosi 2013 on ollut välivuosi, jolloin hallitus on huolehtinut
talous- ja hallintoasioista ja sukuviestien laatimisesta.
Hallitus kokoontui 2 kertaa, 23.3.13 Pernajassa ja 12.10.13
Tampereella.
Keväällä ehdotettiin kokoontumista epävirallisesti Kuopion
Viinijuhlilla, mutta Marjatta ja Ahti Latvalaa lukuun ottamatta ei muita seuran jäseniä näkynyt.
Jäsenmäärä vuoden 2013 vuoden lopussa oli 166 jäsentä,
jäsenmaksun maksaneita 101 kpl.
Myyntimateriaali on ollut edelleen Antti Laakkosen vastuulla, samoin postimerkkien tilaukset.

hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on kokoontunut vuoden 2012 aikana 3 kertaa,
31.3.12 Kotkassa, 4.8.12Mikkelissä ja 20.10.12 Kuopiossa.

Hallitus kokoontui Kuopiossa

Jäsenistö
Sukuseuran jäsenmäärä on kaikkiaan 168 henkilöä ja jäsenmaksun maksaneita 97.
Mikkelissä sukukokous päätti nostaa jäsenmaksua, varsinainen jäsen maksaa 15 e ja
perheenjäsen 5 e/vuosi.
Toiminta
Sukuseuran sukukokous pidettiin Mikkelissä la 4.8.12 ravintola Tallissa. Osallistujia oli 19 henkilöä, 2 uutta jäsentä
liittyi sukuseuraan. Kokouksen alussa Mikkelin kaupungin
opas kertoi Mikkelin historiasta ja nykykehityksestä. Sukukokous sujui yksimielisesti, arpajaiset pidettiin ja kokouksen
jälkeen halukkaat saivat tutustua jalkaväkimuseoon.
Sukuviesti on ilmestynyt syksyllä ja keväällä. Sukuseuran
kotisivut ovat edelleen osoitteessa www.laakkoset.org sekä
Facebookissa oma ryhmänsä.
Myyntimateriaali
Sukukirjoja, avaimenperiä, pöytävaakunoita ym. on saanut
Antti Laakkosen huolehtimasta varastosta. Sukuvaakunapostimerkkejä on voinut tilata Antin kautta.
Talous
Yhdistyksen tulot ovat lähinnä jäsenmaksuja ja arpajais- ja
materiaalituloja.
Menot koostuvat sukuviestin painatus- ja postituskuluista,
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Hallitus kävi kokouksessaan läpi esityksensä parin
viimevuoden toiminta– ja talouskertomuksiksi.
Samalla hyväksyttiin hallituksen esitys ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi budjetteineen.
Keskusteltiin tulevan sukukokouksen järjestelyistä ja todettiin järjestelyjen olevan mallillaan.
Sukuviesti kaipaa uusia kirjoittajia! Lyhyet jutut ovat tervetulleita.
Myös Facebookissa on foorumi vapaana erilaisille kirjoituksille.
Sivu 5

Laakkosten sukuseuran kokous Vehmersalmella kesällä 1995
Helena Heinosen esityksessä tutustuttiin maaninkalaisen
sukuhaaran tauluihin. Kokouspöytäkirjan pitäjänä toimi silloinen seuran sihteeri Eva Kauppinen. Sää suosi täydellisesti
juhlapäivän viettoa. Kotimatkallaan juhlavierailla oli vielä
mahdollisuus tutustua Riistaveden Ryönälle, paikkoihin, josta
Laakkosten suku on lähtöisin.

Kokousväki kokoontui yhteiseen valokuvaan pihanurmikolla.

Laakkosten sukuseura ry:n kokous 30.7.1995 pidettiin Vehmersalmen Vuorisalolla Aune ja Jarmo Räsäsen maatilalla
Hongistossa. Tilaisuuteen saapui 120 sukuseuran henkilöä tai
jäsenyydestä ja suvun vaiheista kiinnostunutta ihmistä ympäri Suomen. Eniten kokousvieraita oli saapunut Maaningalta, Lapinlahdelta, Kuopiosta, Imatralta, mutta myöskin Helsinki olivat hyvin edustettuina. Kaukaisin vieras, entinen
merikapteeni Viljo Aalto oli tullut Pariisista saakka, jossa
hän vietti eläkevuosiaan tyttärensä perheen luona. Hän halusi ”käydä vielä kerran elämänsä aikana Savossa”, jossa hän
oli viettänyt lapsuutensa kesiä. Viljo Aallon, samoin kuin veljensä Armas Aallon sekä heidän sisarensa Eila Rautkylän (os.
Aalto) äiti Helena Aalto oli tyttönimeltään Laakkonen ja hän
oli syntynyt Riistaveden Ryönällä 18.4.1879. Hänen aviomiehensä oli Richard Aalto (s.1875), joka toimi Helsingin poliisipäällikkönä 1930-luvulla.

Heinäkuisen kokouspäivän valmistelut Vehmersalmelle alkoivat jo 1994, jolloin Helena Heinonen lähetti minulle, talon
emännälle, kirjeen: ”Tulipa iloisia uutisia Vehmersalmelta!
Kiitämme jo etukäteen, että saamme tulla sinne teille pitämään Laakkosten sukuseuran vuosikokousta. Suku on aina
kokoontunut heinäkuussa lukuun ottamatta ensimmäistä v.
1931 pidettyä kokousta, joka oli juhannuksena. Jumalanpalvelus alussa tuntuisi hyvältä. Siinähän voisi suku jo näkyä
jollain tavalla. Esimerkiksi tekstinlukija voisi olla suvun jäsen
ja jos suvusta muusikoita löytyy, niin laulu- tai soitinsoolo
juhlistaisi tilaisuutta. Ainakin yksi oopperalaulaja meiltä
löytyy, mutta kun hän asuu Saksassa, ei hänen tänne saaminen ole kovin helppoa. Ja Sibelius-akatemiassa opiskelee
nuori Mika Karhunen Kuopiosta, mutta häntä olemme ajatel-

Tilaisuudessa Hongiston isäntä Jarmo Räsänen kertoi silloisista maatilan toimintamuodoista, jotka keskittyivät peltoviljelyyn sekä karjanhoitoon. Talon emäntä Aune Räsänen
esitti kirjoittamansa juhlarunon. Päivän musiikkiannista huolehtivat suvun omat muusikot Jouko Turunen je Heikki Peltola Litmaniemeltä. Vehmersalmen kunnanhallituksen ter-

Seuran puheenjohtaja Helena Heinonen kokouslounaalla ennen
kokousesitelmäänsä.

leet pyytää suurkokoukseen Maaningalle. Varsinaisen kokouksen pitämiseen aikaa tarvittanee ehkä tunti, puolitoista.
Kaikki muu voi olla kulttuuria, tutustumista Hongiston men-

Hongiston isäntäpari Aune ja Jarmo Räsänen ottivat vieraat vastaan.

vehdyksen tilaisuuteen toi kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pentti Mönkkönen Mustinlahdesta. Talon tarjoaman juhlaaterian jälkeen kokouksessa valittiin juhlatoimikunta sukuseuran suurkokousta –96 varten. Sukuseuran puheenjohtaja
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Iloista seurustelua suvun ihmisten kesken. Kesk. Eila Myöhänen
os.Laakkonen Vantaalta ja sotavet. Viljo Laakkonen Tuusniemeltä
Laakkosten sukuviesti

neisyyteen ja nykyisyyteen sekä iloista seurustelua. Ja tietysti haluamme kuulla runojasi...” Lämpimin sukuterveisin,
Helena ja Eva.
Sukukokousta kiitollisena muistellen
Räsäsen perheen puolesta ja

Mustinlahden Laakkosten puolesta: Aune Räsänen, Vehmersalmi

In memoriam Aarne Heinonen
Marjatta Latvala

Aarne Heinonen, sukuseuran pitkäaikaisen puheenjohtajan
Helena Heinosen puoliso, menehtyi vaikeaan sairauteen
13.12.13 Imatralla.
Aarne oli syntynyt
Karjalassa, Kurkijoella, 2.11.27 ja oli joutunut jo nuorena sotaan ilmavalvontatehtäviin. Hän oli sotaveteraani, joka teki
veteraanityötä muiden hyväksi vuosien
ajan.
Aarne teki pitkän
työuran Imatralla opettajana ja rehtorina ja hänet muistetaan oikeudenmukaisena ja kannustavana opettajana. Aarne
oli lämmin, muita ajatteleva, huumorintajuinen ja vieraanvarainen mies, jonka kesämökillä Saimaan rannalla saunottiin ja
kalastettiin usein.
Keskustelut ajankohtaisista asioista Aarnen kanssa olivat
antoisia ja ne päättyivät usein lausahdukseen ”ans`kattoo”.
Me ihmiset olemme lahja toinen toisillemme, yksi suuri lahja
on nyt poissa.

In memoriam Marianne Laakkonen
Vanhassa Laakkosten sukupitäjässä Maaningalla asustavien
sukulaisten määrä vain vähenee ja vähenee. Hautausmaalla
olevia Laakkosia on jo paljon enemmän kuin kylässä asuvia.
Viimeisin suruviesti on sukuseuran pitkäaikaisen rahastonhoitajan Marianne Laakkosen iäisyysmatkan alkaminen
10.3.2014. Hänet haudataan aviomiehensä Peltolan Yrjön,
Yrjö Laakkosen viereen jo monia sukupolvia kätkeneeseen
sukuhautaan.
Marianne oli alkuaan 'vieras lintu' savolaisessa maisemassa.
Hän tuli kylän postinhoitajaksi, ja kyläläisillä oli tavaamista
hänen nimessään Marianne Clara Edith Ruprecht, kunnes
sitten mukava maaninkalaispoika Yrjö valloitti Mariannen
sydämen ja nimeksi muuttui mukavalta kuulostava Laakkonen.
Marianne oli iloinen ja nauravainen ja käsistään kätevä nainen. Hän sopeutui savolaiskylän postinhoitajaksi alun alkaen
eikä vierastanut murretta eikä kyläläisten kyselyjä. Kuulin
kerrottavan, että postitalon yläkerrassa vietettiin sekä musiikki- että leppoisia Musta Pekka -iltoja. Veljeni Vesa oli
kesäkausina serkkujensa ja muun nuorison kanssa yksi näistä
iloisista vieraista. Ja niissä merkeissä sitä Yrjökin Marianneensa tutustui.
Marianne oli innokas sukuseuralainen, kunnes ikä painoi päälle ja rahastonhoito sai siirtyä nuorempien vastuulle. Sukukokouksissa hän kuitenkin oli usein läsnä. Ja aina tarjottiin
Peltolan tien punaisessa talossa kahvit ja tosi maistuvat
kaakaot kaikille vieraille, joita muuten oli melkoisesti.
Jokainen Mariannen tuntenut tiesi ja näki emännän käsien
työt. Hänen nypläyksensä ja muut käsityönsä ilahduttivat
meitä kaikkia - kukapa ei olisi saanut joskus lahjaksi isompaa
tai pienempää pitsiliinaa. Toivottavasti hänen nypläystyynynsä pääsee 'hyvään kotiin', missä sitä edelleenkin käytetään.
Kodin kirjahyllyissä näkyi Mariannen monipuolinen kirjallisuuden harrastus, ja monet ovat ne hetket, jolloin mekin
keskenämme kirjallisuudesta puhuimme. Ei tarvinnut miettiä,
mitä Mariannelle lahjaksi: kirja aina kävi.
Ikä teki tehtävänsä. Tuli sairauksia ja puutarhan hoito kävi
vaikeaksi, mutta kotona Marianne oli melkein viimeisiin aikoihin saakka. Könysi yläkertaan nukkumaan ja alakertaan
omaan saunaan. Ruokki viherpeipposet sireenipensaitten
juurelle ja katseli lintulaudalla kävijöitä kaiho mielessä.
Mutta kun lähdön aika koitti, hän otti sen vastaan tietoisesti. Hiljentyen vakain tuumin ja harkiten.
Me muistamme Sinua, Marianne. Ja olemme iloisia siitä, että
saimme olla sukulaisiasi ja lähimmäisiäsi.
Marja Laakkonen
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