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WISS ROOTS WISS ROOTS WISS ROOTS WISS ROOTS –––– KOKOONTUMINEN:  KOKOONTUMINEN:  KOKOONTUMINEN:  KOKOONTUMINEN: Oesch-sukuseuran jäseninä olemme saaneet kuulla sukumme 

historiasta. Tiedämme, että esivanhempamme isän tai äidin puolelta, Christian OeschChristian OeschChristian OeschChristian Oesch ja Anna StegmanAnna StegmanAnna StegmanAnna Stegman, 

lähtivät 130 vuotta sitten kotikylästään Schwarzeneggista Suomeen. Suomessa on runsaasti muitakin 

sukuja, jotka ovat juuriltaan sveitsiläisiä. Moni meistä sai tutustua näihin sukuihin suurlähettiläs BucherinBucherinBucherinBucherin 

järjestämillä illallisilla, joiden tarkoituksena oli paitsi saattaa meitä yhteen myös innostaa jatkamaan 

yhteydenpitoa.  

                    Renni AmbergRenni AmbergRenni AmbergRenni Amberg (Emilin sukuhaara) tarttui suurlähettiläs Bucherin aloitteeseen ja sai aikaan 

suunnittelukokouksen alkukesästä 2009 Sveitsin suurlähetystössä. Lähetystössä suunnittelussa olivat 

aktiivisesti mukana konsuli Giancarlo PaduanoGiancarlo PaduanoGiancarlo PaduanoGiancarlo Paduano ja suurlähettilään assistentti Mia LanzMia LanzMia LanzMia Lanz. Mukaan tuli myös 

SYSin puheenjohtaja Pentti TurunenPentti TurunenPentti TurunenPentti Turunen, jonka toimistossa suunnittelua jatkettiin. Minut nimettiin 
koordinaattoriksi. Yhdessä suunnittelimme ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena oli herättää kiinnostus 

omiin juuriin, oman suvun historiaan.  

     Swiss Roots -päivästä kerrotaan lisää sivuilla 16 - 19. Rennin ottamia kuvia pääsee katsomaan 

Picasawebistä.. 

     Ensi kesänä meillä saattaa olla toinenkin mahdollisuus nostaa sveitsiläistä profiiliamme ja tutustuttaa 

oma perheemme sveitsiläiseen kulttuuriin. Grosspapan kylästä Schwarzeneggista on kotoisin yksi kaikkien 

aikojen suosituimmista sveitsiläistä kansanmusiikkia esittävistä ryhmistä, Oesch's Die DrittenOesch's Die DrittenOesch's Die DrittenOesch's Die Dritten. (Googlesta 

löytyy Oesch's die Dritten ja sieltä pääsette katsomaan heidän You Tubessa olevia esityksiään.) He ovat 

saaneet jopa platinalevyn ja esiintyvät suurissa TV-ohjelmissa. Saattaa olla, että tämä ryhmä - äiti, isä, pojat 

ja Melanie-tytär, joka osaa jodlata - tulee ensi kesänä Suomeen ja esiintyy kesä-heinäkuun vaihteessa ensin 
Haapaveden kansanmusiikkitapahtumassa ja sitten Helsingissä. Kuulin, etteivät he ota esiintymispalkkiota, 

koska he tulevat tapaamaan suomalaisia sukulaisia. Tiedotamme heidän esiintymisistään heti, kun 

tiedämme asiasta enemmän.  
 

IRALLINEN SUKUKOKOUS 27. ELOKUUTA 2011IRALLINEN SUKUKOKOUS 27. ELOKUUTA 2011IRALLINEN SUKUKOKOUS 27. ELOKUUTA 2011IRALLINEN SUKUKOKOUS 27. ELOKUUTA 2011: Elokuun viimeisenä viikonloppuna kokoonnumme 

Tuusulaan tapaamaan toisiamme ja pitämään virallista sukukokousta. Jyrki OeschJyrki OeschJyrki OeschJyrki Oesch kertoo siitä 

sisäsivuilla lisää. Yritimme kovasti löytää päivämäärän, joka sopisi mahdollisimman monille. Toivottavasti 

matkakaan ei ole esteenä. Virallisen kokouksen ja yhteisen lounaan jälkeen on mahdollisuus nauttia 

Tuusulan kulttuuritarjonnasta ensin Villa Kokkosessa kahvin ja musiikin äärellä ja sitten omien valintojen 

mukaan Tuusulanjärven monella tavoin merkittävissä historiallisissa kohteissa. 

     Elokuun kokouksessa on tarkoitus myös puhua seuraavasta kansainvälisestä Oesch-tapaamisesta, jota 

Sveitsin sukulaisemme jo suunnittelevat. Meitä taitaa olla aika monta, jotka eivät ole vielä päässeet 

tutustumaan Berner Oberlandiin.  
 

LPPITORVI KUTSUU:LPPITORVI KUTSUU:LPPITORVI KUTSUU:LPPITORVI KUTSUU: Alppitorvi-lehti haluaa pitää sukuseuran jäsenet ajan tasalla siitä, mitä suvussa 

tapahtuu. Toimituskunta odottaa teiltä juttuja itsestänne ja perheestänne. Kuka olet, mitä teet ja 

harrastat, millaisia kesämuistoja sinulla on, millaisia sukutapaamisia muistat, mitä ohjelmaa niissä oli, mitä 

isovanhemmat ovat kertoneet elämästään - kaikki kiinnostaa. Kun näitä asioita pannaan paperille, ne 

tallentuvat itselle ja jälkipolville.  

     Lämmin kiitos kaikille teille, jotka olette kirjoittaneet Alppitorveen. Juuri tällaisia juttuja on hauska lukea 
sukuseuran omasta lehdestä. 
 

EnEnEnEnsi kesän tapaamisia innolla odottaensi kesän tapaamisia innolla odottaensi kesän tapaamisia innolla odottaensi kesän tapaamisia innolla odottaen    
 

             Anna-Riitta 
       
     sukuseuran puheenjohtaja 
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� INFOAINFOAINFOAINFOA!!!!            Hoidan edelleen myös jäsenrekisteriä ja sukutauluja, joten ilmoitattehan kaikki   

                             muutokset suoraan minulle kuten ennenkin. 

Vihittyjen tulisi ilmoittaa puolison syntymäaika ja puolison syntymäaika ja puolison syntymäaika ja puolison syntymäaika ja ––––paikkapaikkapaikkapaikka, jotta saan ne sukutauluihin. Syntyneille 

ilmoittakaa myös syntymäpaikkasyntymäpaikkasyntymäpaikkasyntymäpaikka, se on tärkeä tilastoinnin kannalta. Palautan valokuvat. 
 

Osoitetietoihini on tullut muutoksia: lankapuhelin ei toistaiseksi ole käytössä ja kännykkänumeroni 

on muuttunut: 

                                   

Inkeri Oesch 040 – 472 3872 
  Ruutikuja 5 B 10 
  00940 HELSINKI inkerioesch(at)welho.com 
 
 
 

����Jäseneksi liittyminen: 
 
Jos haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä minuun. Tarvitsen osoitteen, jotta voin lähettää sinulle laskun, jossa 

on kaikki tarvittavat tiedot jäsenmaksun maksamiseen. Laskussa on myös tärkeä viitenumero. 

 

Jäsenmaksu on 15 € / vuosi.  
 
 
 

JÄSENREKISTERISTÄ POJÄSENREKISTERISTÄ POJÄSENREKISTERISTÄ POJÄSENREKISTERISTÄ POIMITTUAIMITTUAIMITTUAIMITTUA    
 

IM MEMORIAMIM MEMORIAMIM MEMORIAMIM MEMORIAM    

         Brita Oesch os. Koskinen    22.06.1915 – 09.05.2010   (Emil) 

         Riitta Hakanen os. Oesch    14.06.1923 – 03.11.2010   (Uno) 

         Eliel Waris    28.11.1924 – 19.07.2010   (Martta) 

        

VIVIVIVIHITTYJÄHITTYJÄHITTYJÄHITTYJÄ    

        05.05.2009   Kristian Oesch & Marjo Korhonen   (Hans – Emil) 

        01.08.2009   Lassi Simojoki & Suvi-Tuuli Tasto  (Marja – Anna-Maija – Martta) 

                                      (vihkipappina toimi Lassin isä Anssi Simojoki) 

    SYNTYNESYNTYNESYNTYNESYNTYNEITÄITÄITÄITÄ    

       22.05.2009   Natalia Rita Suometar Reenpää,  Greta Turkama ja Matias Reenpää   (Ester) 

       19.07.2009   Santtu Werner Mikael Oesch,  Mikael ja Minna Oesch   (Werner) 

       11.11.2009   Otso Henrik Olavi Kaila,   Pauli ja Kirsti Kaila   (Martta) 

          18.01.2010   Felix Caspian Kääriäinen,  Ylva Sjöblom ja Antti Kääriäinen   (Uno) 

       11.02.2010   Ida Stephanie Turkama,  Tuomas ja Stephanie Turkama   (Ester) 

       05.06.2010   Vuokko Siiri Sophia Peltomaa,  Aino ja Antti Peltomaa   (Martta) 
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                                    ****        SYNTYMÄPÄIVIÄ 2011SYNTYMÄPÄIVIÄ 2011SYNTYMÄPÄIVIÄ 2011SYNTYMÄPÄIVIÄ 2011        ☺☺☺☺    

 90909090 Christian Oesch 01.01. (Lennart) 
 Toini Bergelin 05.01. (Emil) 
 Ethel Bergfors 01.03. (Gottfried) 

 

 80808080 Dora Dahlbom 05.03. (Gottfried) 
 Ros-Marie Koskela 08.11. (Gottfried) 

 

 70707070 Tuula Oesch-Huppunen 08.01. (Werner) 
 Anja Rhod-Larsen 31.03. (Werner) 
 Heli Kangas 18.05. (Emil) 

 

 60606060 Olli Salomies 12.02. (Werner) 
 Marja Oesch 27.02. (Emil) 
 Merja Vallas 25.04. (Uno) 
 Heikki Salonen 21.06. (Ester) 
 Inkeri Oesch 22.06. (Emil) 
 Ralph Hermansson 19.09. (Martta) 
 Leena Kontturi 22.10. (Martta) 
 Pekka Oesch 15.12. (Emil) 

 

 20202020 Jarmo Oesch 31.01. (Uno) 
 Niina Airaksinen 07.05. (Werner) 
 Lotta Salomies 14.05. (Werner) 
 Samu Oesch 13.06. (Emil) 
 Jaakko Porko 01.08. (Martta) 
 Markku Koskela 14.08. (Gottfried) 
 Hilkka Louhivuori 06.10. (Martta) 
 Sini Hakanen 17.10. (Uno) 
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       Sydämelliset 
        onnittelut! 



 

 

SUKUKOKOUS LÄHESTYY,SUKUKOKOUS LÄHESTYY,SUKUKOKOUS LÄHESTYY,SUKUKOKOUS LÄHESTYY, OLETKO VALMIS? OLETKO VALMIS? OLETKO VALMIS? OLETKO VALMIS?    
 

 

Virallinen sukukokous 2011Virallinen sukukokous 2011Virallinen sukukokous 2011Virallinen sukukokous 2011 pidetään lauantaina 27.8.lauantaina 27.8.lauantaina 27.8.lauantaina 27.8. Paikaksi on valikoitunut Tuusulanjärven 

ympäristö. Kuten varmaan monet tietävät on tällä seudulla ollut erittäin suuri merkitys 1800-luvun 

lopun ja 1900-luvun alun merkittävien taiteilijoiden innoittajana sekä kotipaikkana. Kaikkien 

tuntemien Ainolan, Aholan, Halosenniemen, ja Aleksis Kiven kuolinmökin lisäksi alueelta tai sen 

liepeiltä löytyy useampia taidemuseoita tai gallerioita, Ilmatorjuntamuseo sekä Lottamuseo. Siis 

ohjelmaa on vaikka koko viikonlopuksi. 

 

Varsinaisena kokouksen pitopaikkana on 1700-luvulla rakennettu Stålhanen kartano Järvenpään 

Vanhankylänniemessä. Lisätietoja: www.stalhane.fi Aloitamme puolelta päivin virallisella 

sukukokouksella ja nautimme sen jälkeen yhteisen lounaan. Klo 15.00 siirrymme lähes samassa 

pihapiirissä olevaan Villa Kokkoseen, joka on Alwar Aallon suunnittelema Joonas Kokkosen koti. 

Täällä meille esitellään rakennus, kerrotaan säveltäjästä, tarjotaan kakkukahvit ja saamme myös 

kuunnella elävää musiikkia. Lisätietoja:  www.villakokkonen.fi   

 

Koko paketin hinta aterioineen, esittelyineen ja musiikkihetkineen on 40–45 euroa/osallistuja 

osanottajamäärästä riippuen. Hintaan eivät sisälly nk. tavanomaiset ruokajuomat. On myös 

mahdollista osallistua vain kokoukseen ja lounaalle, jolloin hinta laskee runsaalla 15 eurolla. 

 

Illalla on mahdollista järjestää epävirallista, omaehtoista ja – kustanteista ohjelmaa pienemmissä 

tai isommissa ympyröissä joko Tuusulanjärven kohteissa tai muualla pääkaupunkiseudulla mikäli 

halukkuutta löytyy. Ideoita ja vinkkejä sekä ilmauksia osallistumishalukkuudesta epäviralliseen 

ohjelmaan otetaan vastaan jyrki.oesch(at)kolumbus.fi  

 

Tarkempi kokousohjelma ilmoittautumisohjeineen julkaistaan kevään 2011 Alppitorvessa. VaVaVaVaraa raa raa raa 

ajankohta kalenterissasi jo nyt!ajankohta kalenterissasi jo nyt!ajankohta kalenterissasi jo nyt!ajankohta kalenterissasi jo nyt!    

 

Lopuksi vielä pikku anekdootti, joka kuvastaa järven rannoilla sata vuotta sitten vallinnutta 

henkeä. Useimmat ovat jutun varmaan kuulleetkin, mutta ei se mitään; kerron sen kuitenkin. 

Jean Sibelius oli lähdössä Ainolasta Helsinkiin ja Aino-rouva kyseli milloin hän mahtaa palata. 

Sibelius mutisi: ”Olen säveltäjä enkä ennustaja”. 

 

Terveisin 

 

Jyrki 
 

 

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

KYLLÄ MAAILMA ON PIENI! 

Viime vuoden Kansainväliseen kokoukseen osallistui Ingeborg Bottrall Englannista. Syksyn Alppitorvessa oli 

hänestä juttua  ja valokuva. 
 

Hän ja Marja Simojoen Englannissa asuvat lapset Tapani ja Helena (Simons) tunsivat toisensa entuudestaan. 

Alppitorvesta Tapani ja Helena saivat sitten lukea olevansa Ingeborgin kanssa sukulaisia!  ☺ 
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�  SEHRGUT SEHRGUT SEHRGUT SEHRGUT ---- SERKUT 70 VEE SERKUT 70 VEE SERKUT 70 VEE SERKUT 70 VEE    

 
ANITAN JA MIKON 70ANITAN JA MIKON 70ANITAN JA MIKON 70ANITAN JA MIKON 70----VUOTIS SYNTYMÄPÄIVIÄVUOTIS SYNTYMÄPÄIVIÄVUOTIS SYNTYMÄPÄIVIÄVUOTIS SYNTYMÄPÄIVIÄ JUHLITTIIN JUHLITTIIN JUHLITTIIN JUHLITTIIN    

 JUHANNUKSENA MUURAM JUHANNUKSENA MUURAM JUHANNUKSENA MUURAM JUHANNUKSENA MUURAMESSA.ESSA.ESSA.ESSA.    
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Näin irrottelevat nuoret 
sessemän-kymmppiset! 

 
Vasemmalta Eva-Lena, 
Pirkko, Anita ja Mikko. 

 
Tilannetta seuraa 

valppaavana Fiiu-koira. 

 

 

Kuvassa 
vasemmalta 

serkukset Heli, 
Anita, Pirkko, Eva-
Lena ja Anna-Lisa. 

 
 

Juhlat jatkuvat 
ensi keväänä 

Raahessa. 



 

 

�   KASTEMEKON TARINAKASTEMEKON TARINAKASTEMEKON TARINAKASTEMEKON TARINA   � 
 

OOOOlipa kerran nuori lääkäriperhe, Elina ja Eliel Warén sekä Erkki ja Matti, Saarijärven Koivumäellä 

Herajärven rannalla. Kolmatta pienokaista odotettiin. 
 

Talviyö v. 1893 oli hyvin kylmä, mutta kuinka kylmä, siitä halusi isä Eliel ottaa selvää. Hän otti kynttilän 

käteensä ja kurkotti kohti lämpömittari – ja silloin se tapahtui! Verho syttyi tuleen! Mikään ei auttanut ja 
pian oli koko talo tulessa. Talon väki pakeni yöpukeissaan pihalle ja joutui katsomaan, miten koko koti paloi 

maan tasalle. Siis myös Erkin ja Matin kastemekko. 
 

Toukokuussa v. 1893 syntyi kolmas pienokainen, Harry Ilmari, ja häntä varten valmistettiin uusi, kaunis 
kastemekko. Aikanaan Harry perusti perheen ja sai Marttansa kanssa Anna-Maijan, Elielin ja Sorjan. Harryn 

kastemekko sai taas vaatettaa uusia pienokaisia, ja sitten seuraavan sukupolven lapsia Anna-Riitasta alkaen. 
 

Nyt on jo neljännen sukupolven vuoro. Viimeksi vietettiin Samuel Simojoen sekä Vuokko Peltomaan 

kastejuhlia. 
 

Tuntuu kuin menneiden sukupolvien siunaus ympäröisi suvun uusia pienokaisia Harryn kastemekon 

muodossa. 

 

Sorja Salmenkallio 
 

 

 

                            
 

Saimme 5.6.2010 toisen lapsen, joka kastettiin 19.7 Vuokko Siiri Sophia PeltomaaksiVuokko Siiri Sophia PeltomaaksiVuokko Siiri Sophia PeltomaaksiVuokko Siiri Sophia Peltomaaksi. 
Hän sai ylleen Harryn vanhan kastemekon. 

 

Ylhäältä vasemmalta: Emil Louhivuori, Olavi Louhivuori, Manu Lopez, Kalevi Louhivuori, 
Hilkka Louhivuori, Aarni Peltomaa, Sona Jany, Sini Louhivuori, Jukka Louhivuori. 

Alhaalta vasemmalta: Emma Salokoski, Eva Louhivuori, Vuokko Peltomaa, 
sekä Aino Peltomaa ja Antti Peltomaa.Aino Peltomaa ja Antti Peltomaa.Aino Peltomaa ja Antti Peltomaa.Aino Peltomaa ja Antti Peltomaa.    

    

���
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����   MARKETTA RAUTIAINEN MARKETTA RAUTIAINEN MARKETTA RAUTIAINEN MARKETTA RAUTIAINEN  1925 1925 1925 1925----2009200920092009   ���� 
 

 
 

MARKETAN MUISTOTILAISUUS 17.10.2009 LAHDESSA 
 
 

     Hyvät ystävätHyvät ystävätHyvät ystävätHyvät ystävät!!!!    
 

un olimme lapsia, oli niin itsestään selvää, että äiti on äiti ja isä on isä ja koti on juuri sellainen kuin 

sen pitääkin olla. Kun tulimme vähän vanhemmiksi, huomasimme, ettei ollut ihan tavallista, että 

äiti tai isä oli syntynyt Karjalassa sveitsiläiseen perheeseen, jossa oli yhdeksän lasta. Isoisäkin oli 

Grosspapa ja puhui omituista suomea. Marketan isä Uno oli lapsista keskimmäinen ja minun äitini 

Martta joukon nuorin. Sukulaisperheitä oli ympäri Suomen, Raahesta Helsinkiin, Turusta Tampereelle ja 
Orimattilaan. Serkkuja oli paljon ja jokaiselle riitti oma ikätoveri. Ruhan Ilona oli sisareni Anna-Maijan 

nimikkoserkku, Marketta veljeni Elielin. Pikkusisko Ritva ja minä olimme parit, ikäeroa vain kuukausi. 

Olimme kauan aikaa suvun nuorimmat.  
 

Isien ammatit olivat hyvin erilaisia, myös ympäristöt, missä elimme, mutta meillä kaikilla oli myös jotakin 
yhteistä. Meidän vanhempamme olivat nuorina aikuisina kokeneet suuren asian, Suomen 

itsenäistymisen. Samaan aikaan he olivat perustamassa omia perheitään ja löysivät paikkansa vapaan 

Suomen rakentajina. He siirsivät meihin lapsiin syvän isänmaan rakkauden tunteen. Myös keskinäinen 

ystävyys ja sukulaisrakkaus kestivät läpi elämän.  

                                                                                                  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seurasi iloista seurustelua kahvipöydän ääressä. Nuoriso viihtyi rannassa leikkien ja uiden. Illan 

hämärtyessä mentiin kokolle, jota oli rakennettu rantaniitylle pitkin alkukesää. Kokon palaessa viritettiin 
laulut, Irja-äidillä oli oma tyttökuoronsa ja meillä myös ja niin lauloimme äänissä kaikki kauneimmat  

kesälaulut. Kokon sammuttua oli äidin leipomien karjalanpiirakoiden vuoro ja sitten vielä nuoriso pääsi 

vesille ihailemaan rannoilla palavia kokkoja.  
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Isoisämme Christian Oesch jäi melko varhain 

leskeksi. Hän haluasi tulla viettämään 

vanhuuden päiviään lähemmäksi lasten 

perheitä ja muutti Sortavalasta Lahteen. Täällä 

oli lähellä Unon perhe Orimattilassa, siis 

Marketan koti. Lennartin perhe vietti kesiä 

Heinlammilla ja minun perheeni kesäkoti oli 
Lahden (Hollolan) Kalliolassa. Pappa kuoli v. 

1935.  
 

1930-luku oli meille lapsille riemullista aikaa, 

varsinkin kesä. Silloinhan paistoi aina aurinko, 
ja uimavesi oli aina lämmintä ja kesälomakin 

kesti täydet kolme kuukautta. Kesällä käytiin 

sukulaisissa, siis tavattiin serkkuja. 
 

Epävirallisia pyöräretkiä tehtiin pitkin kesää, 

mutta juhannus oli ensimmäinen suuri 

yhteinen tapahtuma, se vietettiin meidän 

Vuohisaaressamme. Kahvipöytä oli katettu, isä 

oli vetänyt lipun salkoon ja käynyt hakemassa 

vieraat moottoriveneellä kylän rannasta. Vene 

oli tuskin laiturissa, kun sieltä kuului Uno-enon 

tiukka komento: KAHVIA! 



 

Heinäkuussa oli ruhalaisten vuoro ottaa suku vastaan. Katsomista riitti pihalla kulkevista kalkkunoista 
porsaisiin ja hevosiin. Lehmät olivat laitumella. Meijerissä oli jännittävää seurata juustonvalmistusta. 

Irja-tädin loihtimien herkkujen joukossa oli aina kunniapaikalla oman meijerin juustoa. Kesän kuluessa 

isot serkut saattoivat myös pyöräillä Ruhaan heinänkorjuuseen.  

 

Elokuussa kokoonnuttiin Antinkalliolla Leni-enon ja Aitanga-tädin, Ann-Marin ja Christianin luona. 

Leikittiin, uitiin, saunottiin. Erityisen jännittävää oli ravustus hämärtyvässä illassa.  
 

Sitten tuli kesä 1939. Se oli erilainen kuin edelliset, syvä varjo alkoi laskeutua elämäämme. Aikuisten 

puheet olivat vakavia, he puhuivat sodasta. Ja sota tuli. Rakas Suomi-kotimme oli hengenvaarassa. Kuin 

20 v aikaisemmin, nytkin vanhempamme taistelivat kaikin voimin isänmaan vapauden puolesta, mutta 

nyt yhdessä nuoren sukupolven kanssa. Raskaiden sotavuosien jälkeen seurasi ankara rauha, 

vanhempiemme rakas kotiseutu menetettiin, mutta isänmaan vapaus säilyi.  
 

Samoina vuosina kohtasi Ruhan kotia suuri suru, kun iloinen ja reipas Ritva, koko perheen lemmikki, 

kuoli 12-vuotiaana tapaturmaisesti. Kului muutama vuosi, isosisko Kirsti, kahden pienokaisen äiti, 

menehtyi vaikeaan sairauteen. Näistä vuosista jäi sen ajan nuorten mieleen tietty vakavuus. Oli myös 

opittu rukoilemaan Jumalan varjelusta.  
 

Rauhan tultua seurasi tarmokas jälleenrakentamisen aika. Nuoret pääsivät opiskelemaan ja valmistuttiin 

omaan ammattiin. Löydettiin elämänkumppani ja perustettiin oma perhe.  
 

Mutta olenko kertonut Marketasta? Olen! Hän on koko ajan ollut mukana kertomuksessani. Ensin 

iloisena ja vilkkaana pikkutyttönä Ruhan kodissa, ahkerana koululaisena Helsingissä, nuorena lottana, 

opiskelijana yliopistossa, sitten onnellisena morsiamena perustamassa Aarnen kanssa yhteistä kotia 

tänne Lahteen.  
 

Rehtori-isä hoiti tarmokkaasti kouluaan, äiti-Marketta neljää lasta, mutta ehti myös iltakouluun kieliä 

opettamaan. – Vuodet vierivät, lapset lähtivät maailmalle. Tuli lastenlasten aika, mutta tuli myös aikaa 

monille harrastuksille. Kesäkodin puutarhatöitä piti suunnitella jo varhain keväällä kasvattamalla taimia 

kaupunkikodin ikkunalla. Virkeät eläkeläiset Marketta ja Aarne tekivät yhdessä monta matkaa eri 

puolille maailmaa. Oli myös mahdollista tavata ystäviä ja sukulaisia.  
 

Sitten tuli vakava sairaus, joka kuitenkin pysäytettiin, mutta viimein tauti vei voiton. Mikkelin päivä, 

enkelien päivä, oli tulossa, kun saimme viestin, että Marketta oli saanut kutsun taivaan kotiin.  
 

Valoisa, säteilevä Marketta, rakas puoliso, äiti ja isoäiti, ystävä, täynnä lämmintä energiaa - sait elää 

rikkaan elämän. Kiitos.  
 

Surun ja kaipauksen keskellä ihminen tuntee itsensä hyvin avuttomaksi ja voimattomaksi, mutta minua 

ovat puhutelleen seuraavat Jörg Zinkin sanat: 
 

”Siellä missä rakkaamme ovat, on sama Jumala, johon me täällä luotamme. Ja me tiedämme olevamme 

hänen kädessään, niin kuin nekin, joista me vielä olemme erossa.” 

 
Markettaa muistaen kirjoittiMarkettaa muistaen kirjoittiMarkettaa muistaen kirjoittiMarkettaa muistaen kirjoitti    
 

                    serkkuserkkuserkkuserkku  Sorja Salmenkallio  

 

 � � � � � � � �  
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MATIN PUHE SAATTOVÄEMATIN PUHE SAATTOVÄEMATIN PUHE SAATTOVÄEMATIN PUHE SAATTOVÄELLE ISÄNSÄ ELIELIN LLE ISÄNSÄ ELIELIN LLE ISÄNSÄ ELIELIN LLE ISÄNSÄ ELIELIN 
MUISTOTILAISUUDESSAMUISTOTILAISUUDESSAMUISTOTILAISUUDESSAMUISTOTILAISUUDESSA    

POJAN JA LAPSEN NÄKÖPOJAN JA LAPSEN NÄKÖPOJAN JA LAPSEN NÄKÖPOJAN JA LAPSEN NÄKÖKULMASTAKULMASTAKULMASTAKULMASTA    
 

Rakas Äiti, rakkaat omaiset, sukulaiset ja isäni ystävät! 

 

 Eliel-isämme jätti meille merkintöjä Omar Khaijamin kirjaan Teltantekijä (suom. Toivo Lyy 1950). 

Merkinnät on tehty sairauden aikaisella käsialalla ja selvästi hän on ajatellut maallisen tiensä 

päättymistä lukiessaan ja merkintöjä tehdessään. Sieltä valitsimme hänen merkitsemänsä tekstin 

kuolinilmoitukseen: 

 

En kammo Kuolemaa, en vapise sen nähden       
Jos säikyn, enemmän minä säikyn elon tähden 
Jumala vähäks aikaa lainasi sen minulle — 
kun laina lankeaa, olen maksuvalmis: lähden 

 
 Eliel-isälläni oli pitkä ja rikas elämä, ja lähtö kesti ehkä kauemmin kuin hän odottikaan, lainan korko oli 

kova. Kymmenisen vuotta isä oli tietoinen. Parkinsonin taudistaan, mutta paljon hän jaksoi vielä lähes 83 

ikävuoteen asti, kunnes tauti sai hänestä yliotteen. Taudin loppuvaiheen tähden erityisesti sanat, jotka 

lappeenrantalainen pastori Matti Kuronen sanoi sisarelleni Mirjalle kuultuaan isän poismenosta, ovat 

kirjaimellisesti totta: 

 

Kuolemassa kuoleminen loppuu. 
 

Isän kuoleminen sairauteensa oli armotonta, mutta kuolema oli armollinen. Surutyö on, ei ehkä ihan  
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tehty, mutta aloitettu jo vuosia sitten isän vuoteen vieressä. Näin sanottuani haluan kiittää Myllykodin 

hoitajia isän hyvästä hoidosta runsaan kahden vuoden ajalta. Samalla haluan kiittää Lauri Meurmania ja 

Ossi Hermanssonia, jotka usein kävivät ystäväänsä tapaamassa, ja Sorjaa, joka hänkin monta kertaa teki 

pitkän matkan veljensä luo. 
 

Iloitkaamme nyt Elielin elämästä sen hyvinä aikoina. Hän toivoi meiltä suorastaan hilpeyttä, sillä hän oli 

merkinnyt Teltantekijästä seuraavan säkeen: 

                                                                                                                                                             

                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  
Aina kun olen kuullut radiosta Edu Kettusen laulun, jossa sanotaan:                                                                                                  

 

Minä olin lentäjän poika, lähes sankari siis itsekin 
 

olen ajatellut omaa isääni ja hänen merkitystään itselleni, enkä nyt laske leikkiä sukunimestämme. 

Pikkupoikana olin varauksettoman ylpeä isästäni, ei ainoastaan siksi, että hän oli minun isäni vaan myös 

koska ymmärsin häntä arvostettavan lääkärinä. Hieman vanhempana olin joskus jopa vaivautunutkin 

ansiottomasta arvonnoususta, jota sain ylilääkäri Wariksen poikana. Jonkin kolttosen jälkeen se saattoi 

tosin olla erityisen raskauttavaa.  
 

Isä oli isä ja isä oli lääkäri, mutta lapsuusmuistoissani en pysty näitä rooleja kokonaan erottamaan 

toisistaan. Enkä tarkoita sitä, että olisin nähnyt isäni aina valkotakissa, niin kävi harvoin, mutta se vain oli 

osa hänen olemustaan. Lapsena siinä ikään kuin eli mukana; kun heräsi yöllä puhelinsoittoon, oli 

rauhoittavaa kuulla, että isän vain täytyy lähteä sairaalaan katsomaan potilasta. Äidillä oli tietysti tässä 
suuri merkitys: hän järjesti arkirutiinit niin, että perhe kokoontui yhteisen pöydän ääreen huomioiden 

isän sairaalakierrot, päivystykset ja yksityisvastaanottoajat.  
 

Toisaalta eipä sananlasku ’Suutarin lapsella ei ole kenkiä’ pitänyt meillä paikkaansa. Me lapset saimme 

parasta lääkärinhoitoa kun sitä tarvitsimme. Ja myöhemmin, siinä määrin kuin se oli mahdollista, 
puolisomme ja omat lapsemme. (Kysykää vaikka Leenan Timolta!) 

 

Lapsuudenkotini muutti paikasta toiseen isän lääkärinuran mukana, Turusta Lappeenrantaan, Ouluun, 

Kotkaan ja takaisin Lappeenrantaan. Paluu Lappeenrantaan oli ennen kaikkea perheen toive, mutta 
myös isän aiemman esimiehen Ilmari Parosen viimeinen toive kollegalleen ja näiden kahden ystävyyttä  
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          Kun kerran kuolen, minut peskää viinisammiossa  
          Ja soikoon hauska juomalaulu kuolinkammiossa! 
         Ja jos jälkimaailma minua kaipaa milloin,  
         niin ovat luuni viinituvan tuhkaraunioissa… 

 

Mutta ei hän oikeasti jättänyt meille näin vaikeaa tehtävää. 

Eliel oli sotaveteraani, eläkeläisenä osallistui Turun 

Sotaveteraaniyhdistyksen toimintaan ja oli valinnut 

haudakseen sotaveteraanien hautapaikan. Tätä hänen 

toivettaan hautapaikasta veteraanilehdossa olemme 

noudattaneet ja sinne tullaan isän uurna laskemaan. 

Sotasankarina hän ei itseään pitänyt eikä hän minulle juuri 

sotajuttuja kertonut kun niitä pikkupoikana olisin halunnut 

kuulla — ei ollut tarvetta muistella sodan kauhuja. Mutta 

isänmaallisuus ei unohtunut häneltä milloinkaan. 
 

Myöskään ei unohtunut muu maailma ja hädänalaiset. Isä oli 

aktiivinen Suomen Punaisen Ristin toiminnassa erityisesti 

Lappeenrannassa, mutta osallistui siihen myös Turussa. Näin 

me lapset ajattelimme, että häntä voisi muistaa myös SPR:n 
kautta, kuten hän oli itse toivonut 80-vuotispäivänään. 
 

     Eliel rippikuvassaan 



 

muisteli myös Ilmarin leski Irja soittaessaan osanottonsa. Lapsena en tietenkään ajatellut, että myös 
sairaanhoitopiirillä oli sanansa sanottavana virantäytössä. 

 

                                   

                                                                                          Eliel ja Ritva vuonna 1947. 
 
 

Kiitollisia potilaita oli paljon ja usein se näkyi myös kotona kukkina ja lasiesineinä ja jäniksenpaistinakin 

nahkoineen karvoineen. Poikkean nyt lapsuusmuistoista ja luen teille kirjeen, joka liikuttaa minua 
syvästi: 

 

      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entä mitä isä itse urastaan pohti? Teltantekijään hän merkitsi meille tämän: 
 

Kun olin nuori, ei outo ollut mulle opin tie, 
Ja vanhemmiten mestariksi minua luultu lie… 
Siis tietää tahdotteko viisauteni viisauden? 
— Kuin tuuli meidät tuo, niin viima meidät vie! 

 

Jos siis isän kiireellinen hälytys sairaalaan oli normaalia, tuntuipa myös mukavalta nähdä 

Lappeenrannan kotimme ikkunasta isän kävelevän kotia kohti: matkan päässä autotallien kohdalla hän 

kyykistyi ja kissamme Hipi hyppäsi hänen olkapäälleen loppumatkaksi. Sitten saattoi olla edessä 
yhteinen tennispeli, hiihtolenkki, sieniretki, erä shakkia, avantosauna tai diakuvien kehystystä ja 

katselua.  
 

Monia muistoja on reissuista, jotka tehtiin ravustamaan, tuntureille tai veneellä Saimaalle. Pitkiä 

automatkoja tehtiin Pohjoismaissa. Kesiä vietettiin Vuohisaaressa Harry-isoisän ja Martta-mummin 

kanssa ja vanhempiani saanee paljolti kiittää siitä, että Vuohisaaresta pidettiin huolta isoisän  
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”Suruunne osaa ottaen  
        Äitini HS oli Etelä-Saimaan keskussairaalassa isänne potilas. Äidilläni oli 

vasemmanpuoleisen sydänkammion kuolio. Isänne hoidolla äitini sai 
sydämentahdistimen 50-vuotiaana v.1971. Meitä oli kotona silloin 2 tyttöä, toinen 11-
vuotias ja toinen 6-vuotias. Vanhin tyttäristä oli jo aikuinen. Äitini toivoi viisi vuotta lisää 
elinaikaa, että me tytöt olisimme vähän isompia. Hän sai elinaikaa lähes 30 vuotta. Äitini 
kunnioitti ja arvosti isäänne ja hänen ammattitaitoaan. Vakavasti sairas potilas tunsi 
olevansa etuoikeutetussa asemassa saadessaan olla isänne potilaana ja luotti isäänne 
niin, että rohkeni olla Suomen ensimmäisiä sydämentahdistimen saaneita potilaita. 

Kunnioitamme kiitollisina Eliel Wariksen muistoa ja elämäntyötä. 
        RA, Imatra ja LV, Ristiina” 
 



 

kuolemaan saakka, muilla sisaruksilla kun oli omat kesäpaikkansa hoidettavanaan. Ja niistä  

Vuohisaaren kesistä ja serkkusysteemeistä jäi kyllä sadunhohtoinen muisto. Laajemman suvun 

tapaamiset kuuluivat myös perheemme jokakesäiseen ohjelmaan. 
 

 
 

                               Isoisä Eliel lastenlasten ympäröimänä. 
               Mukana kuvassa Ritvansa sekä tyttärensä Mirja ja Kirsti 
                                         noin v. 1999 Vehkalahdella 
 

Näin olen muutamilla välähdyksillä Eliel-isäni elämästä luonnehtinut häntä ja yrittänyt omalla tavallani 

tuoda esiin hänen meille jättämää henkistä perintöä, jota yhdellä lauseella kuvaisin näin: Itsensä 
antaumuksellinen toteuttaminen omassa työssään ja toiminnassaan ihmisten hyväksi niin, että perhe voi 

elää siinä mukana ja toisaalta työn ulkopuolella runsas harrastaminen ja monipuolinen kiinnostuneisuus 

asioihin, jotka jaetaan perheen, suvun ja ystävien kesken. Tästä henkisestä perinnöstä olen isälleni 

kiitollinen häneltä saamaani rakkautta ja turvaa unohtamatta. 
 

Lopuksi haluan kiittää serkkuani Mikkoa, josta isä aina puhui lämpimästi ja jonka Turun Sanomissa 

julkaistuja kolumneja vanhempani seurasivat ja leikkasivat talteen. Kiitos, että tulit siunaamaan isän 

ikuiseen rauhaan ja puhuit niin kauniisti ja liikuttavasti isästäni. 
 

Haluan myös kiittää teitä aivan kaikkia, jotka olette olleet isälleni tärkeitä ja rakkaita. Tuntuu hyvältä, 
että olette täällä tänään muistelemassa, laulamassa ja soittamassa. Moni on myös muistanut 

pääsemättä tulemaan paikalle ja haluan osoittaa kiitollisuuteni heillekin. Äitini ja sisarieni puolesta, 

kiitos teille kaikille. Jumala isäni sielua ja teitä kaikkia siunatkoon. 
 

 
 

Matti Waris 
 

� � � � � � � �  
 

 

 

-Sivu 14- 

 

Kun isä lopetti 

Lappeenrannassa yksityis-
praktiikkansa, jota hän jatkoi 

muutaman vuoden sairaala-

virasta eläkkeelle jäätyään, 

vanhempani muuttivat 

Turkuun. Täällä olivat heidän 

pitkä-aikaisimmat ystävänsä ja 

kahden lapsen perheet ja 

läheiselle kanssakäymiselle 

riitti aikaa aina kun meille 

nuoremmille sopi. Vuosia 
jatkuivat myös tennishar-

rastus, avanto-uinnit ja 

sieniretket.  
 

Yhdistystoimintaa oli ainakin 
Rotareissa, SPR:ssä, Sotavete-

raaneissa ja tietenkin Oeschien 

sukuyhdistyksessä. Näistä 

kaikista ja paljosta muusta 

sitten puhuttiin, kun 

perjantaisen iltakävelymme 

kohteessa Korpin-kadulla isä 

tarjosi purjokatkarapu-

höystöään. 

 

 



 

 

HENKILÖKUVAHENKILÖKUVAHENKILÖKUVAHENKILÖKUVA    
    

Pikkuserkkuni Pikkuserkkuni Pikkuserkkuni Pikkuserkkuni     RISTO RAUTIAINENRISTO RAUTIAINENRISTO RAUTIAINENRISTO RAUTIAINEN     (Uno-Marketta) 

 
Muistan Riston lapsuuden ajoilta sukukokouksista kookkaana, hiukan minua vanhempana poikana, jonka 

kasvoista tunnistaa suvun piirteitä joiden perusteella hänet on helppo sijoittaa lähipiiriinsä. Suvun 

tapaamisia lukuun ottamatta mikään ei yhdistänyt elämäämme ennen kuin muutama vuosi sitten, kun 

olin tutustumassa Tapola nimiseen kyläyhteisöön ja muistin äitini Sorjan kertoneen, että Risto asuu 

siellä. Yritin häntä tavoittaa pari kertaa siellä käydessäni, mutta huonolla onnella. Sukukokouksessa 

sitten etsin Riston käsiini jutellakseni ja tästä lähti ystävystymisemme käyntiin ja nykyään saatan silloin 

tällöin kuulla Riston äänen puhelimessa sanovan ”täällä pikkuserkkusi Risto, muistatko?”. 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen kuullut kertomuksia mukavilta ulkomaanmatkoilta, joita Risto on tehnyt yhdessä kyläläisten kanssa 

ja kun mietin niitä hauskoja ja lämpimiä muistoja, joita Risto on kertonut lapsuusvuosiltaan esimerkiksi 

siitä, kuinka koko perhe suunnisti autolla lomamatkalle Keski-Eurooppaan, on helppo ymmärtää, mistä 

hänen innostuksensa matkailuun on peräisin. Lisäksi hän pitää kirjeiden kirjoittamisesta, tuttuja on 

kertynyt vuosien myötä useista eri maista. Lukeminen ja pyöräily ovat myös mukavia harrastuksia ja 

erityisesti Risto pitää musiikin kuuntelusta. Elvis, Abba ja Rolling Stones ovat suuria suosikkeja ja yksi 

elämän kohokohtia on ollut aikanaan pääsy Rollareiden konserttiin yhdessä sisaren kanssa.  

Viime aikoina Riston elämää on värittänyt hänen elämänsä varmasti vaikein tapahtuma, hänen rakkaan 
äitinsä Marketan poismeno. Vielä kuukausien jälkeenkin asia tulee keskustelussa esille ja Ristolle on 

tärkeää vierailut äitinsä haudalle. Keväällä hän koki myös yhteisiä ilon hetkiä kyläyhteisön väen, ystävien 

ja sukulaisten kanssa heidän juhlistaessaan hänen 60-vuotispäiviään Tapolan juhlasalissa. 

 

                Onnea vieläOnnea vieläOnnea vieläOnnea vielä,,,, ystäväni ja pikkuserkkuni Risto! ystäväni ja pikkuserkkuni Risto! ystäväni ja pikkuserkkuni Risto! ystäväni ja pikkuserkkuni Risto!    
 

                               Terttu Kaila    (Martta-Sorja)    
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Risto syntyi äitienpäiväsunnuntaina 13. toukokuuta 

1950  MarkettaMarkettaMarkettaMarketta ja AarneAarneAarneAarne----OlaviOlaviOlaviOlavi  RautiaisenRautiaisenRautiaisenRautiaisen perheeseen 

esikoiseksi heidän asuessaan Helsingissä. Helsingistä 

perhe muutti Lahteen Riston ollessa n. vuoden ikäinen 

ja perheeseen syntyi vielä sisarukset Kiuru, Annu ja 

Mika. Riston kouluvuodet sijoittuvat myös Lahteen ja 

hän on työskennellyt siellä asuessaan Työkodissa, 

Enso-Gutzeitilla ja Toimintakeskuksessa. 

Vuonna 1985 tapahtui merkittävä käänne Riston 

elämässä hänen muuttaessaan Tapola nimiseen 
kyläyhteisöön Niinikoskelle. Tapola on Camphill-

yhteisö, oikeastaan suurehko toimiva maatila, jossa 

kaikki asukkaat asuvat ja työskentelevät yhteisön 

hyväksi. Tilalla on kotieläimiä, kyläkahvila ja jopa 

juustola ym. ja siellä harjoitetaan biodynaamista 

viljelyä. Kylän tuotteet käytetään kaikkien hyväksi ja 

niitä myydään esim. syksyllä sadonkorjuun aikaan. 

Asuminen sujuu mukavasti perheenomaisissa 

yksiköissä ja lisäksi kylään on myös juuri saatu oma 

vanhusten talo. Risto työskentelee nykyisin 
aamupäivisin päärakennuksessa Väinölässä ja 

iltapäivisin kahvilaryhmässä.    Risto kotitalonsa edessä Tapolassa 
 



 

SWISS ROOTSSWISS ROOTSSWISS ROOTSSWISS ROOTS----TAPAHTUMA ~TAPAHTUMA ~TAPAHTUMA ~TAPAHTUMA ~    SAMMANKOMSTSAMMANKOMSTSAMMANKOMSTSAMMANKOMST    
 

lppitorvessa on monessa yhteydessä kerrottu suurlähettiläs BucherinBucherinBucherinBucherin aktiivisuudesta Suomen 

sveitsiläistä juurta olevien sukujen tutustuttamiseksi toisiinsa. Renni AmbergRenni AmbergRenni AmbergRenni Amberg sitten tarttui 

suurlähettiläs Bucherin aloitteeseen ja sai aikaan suunnittelukokouksen alkukesästä 2009 Sveitsin 

suurlähetystössä. 

     Yksi suuri kysymys oli, missä tilaisuus olisi hyvä järjestää. Kun Maria OeschMaria OeschMaria OeschMaria Oesch----FeldtFeldtFeldtFeldt (Gottfriedin 

sukuhaara) liittyi suunnitteluryhmään, hän ehdotti yhtenä mahdollisuutena tilaisuuden järjestämistä 
G18 kulttuuritalossa, jonka koordinaattorina hän toimii. Kaikki kannattivat paikkaa jo sen mainion 

sijainnin vuoksi aivan keskustassa. Suunnittelua jatkettiin Marian tiloissa ja kaikki olivat aivan ihastuneita 

kauniiseen rakennukseen ja sen juhlasaliin. Lisäksi siellä oli lapsille aivan mainio tila, jossa oli mahdollista 

järjestää omaa ohjelmaa pienimmille.  

     Reilun vuoden suunnittelun tuloksena toteutui 17. lokakuuta koko iltapäivän mittainen Swiss Roots -

kokoontuminen, joka täytti G18-talon ääriään myöten. Suurlähettiläs Bucher perheineen on jo siirtynyt 

uuteen toimipaikkaan. Meille oli suuri ilo ja kunnia, kun hänen seuraajansa, suurlähettiläs Maurice Darier Maurice Darier Maurice Darier Maurice Darier 

vaimoineen osallistui tilaisuuteen. Hän nauroi hyvästellessään, että pääsee tämän tapahtuman ansiosta 

Guinnessin ennätysten kirjaan, sillä hän ei muista koskaan olleensa tilaisuudessa, joka olisi kestänyt 

peräti seitsemän tuntia! 
                    Kalevi Louhivuori Kalevi Louhivuori Kalevi Louhivuori Kalevi Louhivuori (Martan sukuhaara) avasi ohjelman soittamalla alppitorvea. Olisiko meidän 

sukumme voinut enää hienommin avata kokoontumista! Suvun vanhin Sorja SalmenkallioSorja SalmenkallioSorja SalmenkallioSorja Salmenkallio (Martan tytär) 

kertoi meidän sukumme tarinan. Sorja lienee ainoa elossa oleva suvun jäsen, joka on tavannut 

Grosspapan. Grosspapan kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 75 vuotta. 

     Saamme olla ylpeitä aktiivisista sukulaisistamme Rennistä ja Mariasta, jotka antoivat tärkeän 

panoksen Swiss Roots -kokoontumisen toteutumiselle. Kaiken kaikkiaan olimme vahvasti läsnä tuomassa 

esiin sitä, miten mielenkiintoista on tuntea oman suvun juuria. 

 

Anna-Riitta        
                                                          

                 

 

 

 

SEUSEUSEUSEURAAVASSA MUKANA OLLERAAVASSA MUKANA OLLERAAVASSA MUKANA OLLERAAVASSA MUKANA OLLEIDEN KUVAUKSIA TILAIIDEN KUVAUKSIA TILAIIDEN KUVAUKSIA TILAIIDEN KUVAUKSIA TILAISUUDESTASUUDESTASUUDESTASUUDESTA::::    
  

  

     
Suomen entisen Sveitsin suurlähettilään Joseph Bucherin ansiokas työ Suomen sveitsiläisten 

sukujen yhdistäjänä alkaa kantaa hedelmää. Lokakuussa sukuseuramme puheenjohtajan, Anna 

Riitta Vuorikosken puheenjohtajuudella pidettiin laaja seminaari sveitsiläisten juurien merkityksestä. 

Onhan Suomessa Oesch´in suvun lisäksi useita kymmeniä muitakin sveitsiläistä alkuperää olevia 

perheitä, joita yhdistävät Alpit, juustonteko ja rakkaus Keski-Eurooppaan. 

     Aiheeseen tutustumaan, kuulemaan ja keskustelemaan oli kokoontunut yli parisataa henkeä G18- 

tiloihin Helsingin keskustaan. Järjestelijöiden joukkoon kuului Sveitsin suurlähetystön henkilöiden lisäksi 

Suomen Sveitsin ystävät ry. Pentti Turusen ja Mia Lanzin toimesta. Suomessa toimivat sveitsiläiset 

yhteisöineen toimivat myös taustatukena.  
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     Aikaa sukujen maantulosta on kulunut puolitoista vuosisataa ja usean sukupolven aikana 
sulautuminen suomalaiseksi on tapahtunut luonnollista tietä. Olemme suomalaisia ja hajautuneet 

maamme eri kolkkiin perhehistoriamme myötä. Vain muutamat sukuseuramme vanhoista tuntee enää 

toisensa henkilökohtaisella tasolla. Siksi olikin mielenkiintoista huomata, että Swiss Roots tapahtumaan 

oli hakeutunut lukuisia, sukujuuristaan ja taustoistaan kiinnostunutta henkilöä. Aika näyttä sopivalta 

yhdistää perinteisiä sukuseuroja, Suomi-Sveitsi yhdistyksen toimintaa ja uusia Sveitsin kulttuuriin ja 

matkailuun liittyviä aktiviteetteja toisiinsa. Tässä mielessä alkava Swiss Roots tapahtuma voi täyttää 

uuden markkina-aukon, joka syntyy perinteen muuttuessa kansainvälisyydeksi, verkostoitumiseksi ja 

kulttuurin merkityksen ymmärtämiseksi. 

     Anna-Riitan kokemus EU-toiminnasta tuottaakin tässä mielessä tulosta. Oeschín sukuseurankin 

toimintaa voisi kehittää Swiss Roots yhteisön alkavaksi klubi- ja kerhotoiminnaksi. Swiss Roots voisi 
yhdistää kehittyvään jäsentoimintaansa schwyzerdutschin (eli kielen) opiskelun ja ruokakulttuuri-illat 

(lue juustoillat). Se voisi järjestää kulttuuri- ja turistimatkoja Sveitsin eri osiin. Ajat ovat 2010 luvulla  

toiset kuin sata vuotta aiemmin. Keskellä Helsinkiä toimivan sveitsiläisen kulttuurin klubi ja klubi-illat 

voisivat kerätä eri sukujen historioiden esittelyä ja verkottumista aiemmin tuntemattomien, mutta 

asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Ehkäpä hyvinvointi-, kylpylä- ja golf matkatkin 

Ticinolaismaisemiin voisivat kerätä joukon asiaa harrastavia ihmisiä. 

 

     Maria Oesch-Feldt G 18:n emäntänä tarjosi nyt aloitukseen erinomaiset mahdollisuudet. 

 

     Itseäni kiinnosti mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, elämäntarinoihin ja kolmanteen ikään kuuluva 
rattoisa keskustelu ja juuriin kuuluvan sveitsiläisyyden merkityksen pohtiminen. Kuka tietää, tästä voi 

syntyä uuden, mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarjoavan yhteisön alku. 
 

� Klaus Oesch    (Lennart) 
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 �Paitsi että tapahtuma oli erittäin mielenkiintoinen asiasisällöltään, kun saimme kuulla eri                 

vuosikymmenillä Suomeen siirtolaisina muuttaneiden sveitsiläissukujen tarinoita ja kohtaloita ja 

oeschiläiset olivat loistavasti edustettuina kiitos Anna-Riitan ja Sorjan (toivottavasti Sorja kirjoittaa omat 

muistelmansa joskus), oli kiehtovaa seurata erilaisia tapoja puhua saksaa tai Sveitsin-saksaa siinä 
seurakunnassa ja omia mielenliikkeitä niitä kuunnellessa.  

     Yleensä olen omalla alallani selvinnyt ruotsilla ja englannilla koulutuksissa ja kongresseissa, mutta nyt      

koulusaksalla yritin kuunnella. Vaikutti siltä että moni paikallaolijoista kuunteli sujuvasti Sveitsin-

saksaakin. Oli kuin saksan kielikylpy. Mietin että ehkä tällaiselta tuntuu maahanmuuttajalapsista, jotka 

joutuvat lähes suoraan suomalaiselle koulunpenkille maahan tultuaan. Sitä kuuntelee, yrittää ymmärtää, 

sana sieltä, toinen täältä, mutta vähitellen ajatus alkaa harhailla ja rupeaa keksimään muuta puuhaa, 

alkaa jutella vierustoverille.  

     Anne Berner puhui kauniin kuuloista Sveitsin-saksaa. Jäin miettimään, miten hän on oppinut sitä - on 

täytynyt asua Sveitsissä jossain vaiheessa.  Mitä jos minun isoäitini olisi puhunut äidinkieltään lapsilleen? 

Miksi sitä ei valittu toiseksi kieleksi oeschiläisissä kodeissa? Isä olisi puhunut meidän kanssa saksaa. 
Olisimmeko lähteneet helpommin saksaan vaihto-oppilaiksi, leireille, kesätöihin? Minun lapseni ovat 

kaksikielisiä, käyneet ruotsinkieliset koulut, niin kuin isänsäkin. Toki ruotsinkielen asema on aivan eri 

Suomessa kuin muiden kielten, mutta meillä kuitenkin lähdettiin siitä, että isä puhui systemaattisesti 

lapsille ruotsia. Eli sitä mietin, yritettiinkö Oeschin suvussa säilyttää äidinkieltä? Vai oliko tärkeätä 

käyttää uuden kotimaan kieltä, vähenikö saksan käyttö suvussa samaan tahtiin kuin yhteiskunnassa 

muutenkin toisen maailmansodan jälkeen kun englanti valtasi alaa.  

     Peter Dörig ilahdutti hauskalla puheenvuorollaan, jota oli ihmeen helppo seurata. Hän valmistaa ja 

puhuu appenzelleriä, ymmärrettävää. Ehkä sveitsinsaksan opettelu kannattaa aloitta appenzellerin 

murteesta? 
 

� Kirsti Waris-Hermansson   (Eliel - Martta ) 
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Suurin hämmästyksen aihe ainakin minulle oli, kuinka yllättävän paljon Sveitsiläisiä sukuja on täällä 

Suomessa. Ja kaikki tänne muuttaneet eivät suinkaan olleet alun perin Suomen valtion kutsumia 
juustonvalmistajia, kuten Oeschit, vaan muita eri teollisuuden alojen edustajia oli lähes yhtä paljon. 

Yllättävää oli myös kuulla, että jopa pienessä, köyhässä Suomessa oli perheitä, joihin palkattiin Sveitsin 

ranskankielisiltä alueilta kotiopettajattaria. 

     Anna- Riitan pyynnöstä yritin tulkata uudelle Sveitsin suurlähettiläälle pääasioita suomenkielisistä 

esityksistä. Herrasmiehenä hän kuunteli kohteliaasti ja esitti jopa muutaman tarkentavan kysymyksen. 

Pari esitystä oli Schwitzerdütschiksi ja olin iloisesti yllättynyt siitä, että ymmärsin oikeastaan kaiken ja 

toisaalta vähän kateellinenkin Suomessa asuville sveitsiläisten jälkeläisille, jotka hallitsevat esi-isien 

kielen. 

     Mouhijärven juustot olivat todella maukkaita! Orimattilasta niitä ei saa, mutta syyslomalla lähdin 
varta vasten hankkimaan Vilhoa ja Heidiä. 
 

� Merja Vallas     (Uno) 
 

 

 

 
 

   

’ 

 

Swiss-roots iltapäivä oli monipuolinen ja kiinnostava. Olimme suuressa joukossa, jota yhdistivät 

Suomi ja Sveitsi. Yhteistä kieltä ei ollut ja juontaja Päivi Istalan tehtävä oli yhdistää esitelmät, 

kertomukset ja yleisö. Alppitorvi hiljensi puheen sorinan ja kuusi tuntinen ohjelma alkoi.  

     Mielenkiintoisia olivat sukujen tarinat, joita kuulimme Antero Leitzingerin esitelmän jälkeen. Olemme  

osa suurta eurooppalaista muuttoliikettä. Sorja Salmenkallio aloitti kertomalla Oesch-suvun vaiheista.  

     Suomessa vaikuttavia muita sveitsiläisiä sukuja on yllättävän paljon. Tilaisuudessa puhuivat mm. 

Berner- Biaudet-, Catani-, Hildebrandt-, Huber- suvut. Sveitsiläis-suomalaisista kirjallisuussuhteista 

esitelmöi Gerard Krebs ja sveitsiläisistä vetureista suomalaisilla rautateillä kertoi Juhani Valanto.  

     Musiikkia oli esitelmien lomassa ja loppusanojen jälkeen buffetin avaus. Herkkupöytä tarjosi 

monipuolista nautintoa ja suuressa salissa alkoi keskustelu. Oesch-suku oli suurella joukolla 
tapahtumassa mukana sekä järjestäjinä että yleisönä. 
            
         Järjestäjille kiitos!  
 

� Heli ja Lissu    (Emil) 
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Alku oli loistava! Kalevi Louhivuori soitti aidon Alppitorven sointuja. Useimmille meistä taisi olla 

yllätys, että yksinkertaisesta pitkästä torvesta lähtee niin monipuolisia säveliä – kiitos tietenkin 

taitavan soittajan!  

     Oli mielenkiintoista kuulla eri perheiden edustajien kertomuksia siitä, milloin ja miksi heidän 

perheensä olivat saapuneet Suomeen ja tietenkin myös perheiden nykytilanteista. Jotkut olivat 

saapuneet jo yli sata vuotta sitten ja toiset muutama vuosikymmen sitten. Yhdestä esityksestä jäi 
valitettavasti paljon ymmärtämättä, sillä se esitettiin switzerdütsch’iksi nopealla tempolla.  

      Puheenjohtaja Pentti Turusen (Sveitsin Ystävät Suomessa) esitteli Sveitsiä kuvien avulla ja yleisön piti 

arvata mikä vuori, paikkakunta tai mikä milloinkin oli kuvassa. Tämä oli mukaansa tempaava esitys ja 

kaikkiin taisi löytyä oikea vastaus!  

     Entinen Valtion rautateiden virkailija Juhani Valanto kertoi sveitsiläisistä vetureista suomalaisille 

rautateille ja omasta intohimostaan asiaa kohtaan. Gérard Krebs piti esitelmän Sveitsiläis-suomalaisista 

kirjallisuussuhteista saksaksi.  

     Mielestäni nämä kaksi viimeistä olivat hieman liikaa, sillä päivä oli pitkä eikä tarkkaavaisuus ollut enää 

kovin hyvä viimeisten esitysten kohdalla.  

     Roland ja Pirkko Thürkauf, Leena Laine, Erika ja Christa Franzén esittivät muutamaan otteeseen laulua 
ja musiikki vanhasta ja uudesta kotimaastaan. Nämä kevensivät kodikkaasti päivän kulkua.  

     Lopuksi saimme nauttia buffet-tarjoilusta ja seurustella keskenämme päivän annista, joka kaiken 

kaikkiaan oli antoisa ja lämminhenkinen. 
  
    

� Susanna Kajander    (Ester) 
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� Lisää Rennin ottamia valokuvia tapahtumasta löytyy osoitteesta 

             picasaweb.google.compicasaweb.google.compicasaweb.google.compicasaweb.google.com. 

 

          Renniltä voi pyytää tunnukset. (Rennin yhteystiedot takasivulla.) 

 

 

 

   ~~~~~~~~~~~ The End ~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 

� KORJAUS:  Viime lehdessä kerroin WILLIAM BÖRMANINWILLIAM BÖRMANINWILLIAM BÖRMANINWILLIAM BÖRMANIN ja JOHANNAJOHANNAJOHANNAJOHANNA Lindénin häistä 

                                Johannan oikea sukunimi on LINDELLLINDELLLINDELLLINDELL. Pahoitteluni. (IHO) 
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