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NUIJANUIJANUIJANUIJANNNN VARRESTA VARRESTA VARRESTA VARRESTA                                        

Vuoden vaihtuessaVuoden vaihtuessaVuoden vaihtuessaVuoden vaihtuessa…………    
tehdään suunnitelmia ensi vuodeksi. Niin tekee sukuseuran hallituskin. Syksyn kokouksessa 
mietimme joukolla - ja myös Haltiassa vietetyn sukukokouksen evästäminä - millaiset tapaamiset 
Oeschejä kiinnostaisivat. Ohjelmatarjontaa on nykyisin niin paljon, joten meidän tapaamistemme 
tulisi tavalla tai toisella liittyä omaan sukuun, sen harrastuksiin ja historiaan. 
 

Ensi vuonna tutustutaan MannerheEnsi vuonna tutustutaan MannerheEnsi vuonna tutustutaan MannerheEnsi vuonna tutustutaan Mannerheimiinimiinimiinimiin    

Haltiassa tehdyn ehdotuksen perusteella päätimme järjestää talvitapaamisen Mannerheim-
museossa Helsingin Kaivopuistossa helmikuussa 2015. Sinne on pystytetty uusi näyttely 
'Mannerheim maalla, merellä ja ilmassa'. Opastetun näyttelyyn tutustumisen jälkeen siirrymme 
kahvila Ursulaan vaihtamaan kuulumisia. Sähköpostilla tiedotamme tapaamisesta tarkemmin vielä 
alkuvuodesta. 
 

… ja Lottiin… ja Lottiin… ja Lottiin… ja Lottiin    
Kesän tapaamispaikaksi ehdotettiin Lotta-museota Tuusulan Rantatiellä. Ilmoittelemme siitäkin 
sähköpostitse ja kevään Alppitorvessa tarkemmin. Tässä vaiheessa teillä on mahdollisuus valita 
kahdesta ajankohdasta: kesäkuun 13. tai elokuun 22. Voitte mielellänne ihan sähköpostilla kertoa, 
kumpi päivä tuntuisi paremmalta. Lotta-museossa saamme ensin yleisopastuksen, jonka jälkeen 
nautimme lounaan. Sen jälkeen olisi Lotta Hoppanian ilmavalvontakurssi, 45 minuuttia ja lopuksi 
tietysti kahvia ja seurustelua. 
 

Suvun Lotat ?Suvun Lotat ?Suvun Lotat ?Suvun Lotat ?    
Sukuarkistohin olisi arvokasta saada tietoa meidän sukumme lotista. Jos teillä on kirjeitä tai 
muistitietoa siitä, missä he toimivat, tallentaisimme näitä tietoja mielellämme. Etsin Lennartin 
puolisosta Aitangasta lottatietoa ja hämmästyin aika lailla, kun ainoa löytämäni maininta oli 
yhdyslotta Aitanga Oeschin tarkastuskäynti rintamalla.  
 

Uusi vuosiUusi vuosiUusi vuosiUusi vuosi ja Alppitor ja Alppitor ja Alppitor ja Alppitorvi tulevatvi tulevatvi tulevatvi tulevat    
Kaikkien puolesta kiitän lämpimästi Inkeriä lehden toimittamisesta ja niin painatuksen kuin 
postituksenkin hoitamisesta. Kaikki ymmärtävät, että se on aikamoinen urakka! Tässä teille 
mukavaa joululukemista! 
 
 
 

Sukuseuran hallituksen puolesta toivotan teille kaikille rakkaille sukulaisille 
 
 

Onnellista Uutta Vuotta 2015 - Gott Nytt År! 

 
 AAAAnna-Riitta  
sukuseuran puheenjohtaja 
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SAATESANATSAATESANATSAATESANATSAATESANAT    
 

itelet käsissäsi uunituoretta Alppitorvea – siinä on peräti 32 sivua! Syksyn teeman valinta osui 
nappiin, ja sain kerrankin juttuja myös muilta kuin hallituksen jäseniltä. Uskon vakaasti, että 
lehdessä riittää lukemista kaikille! 

 
Päätin kesän lehden jälkeen, että seuraava lehti lähtee painoon ajoissa ennen joulua, jotta saan 
nauttia joulusta ilman paineita ja stressiä. Asetin dead lineksi marraskuun viimeisen päivän, ja 
hyvin ihmiset ovat sitä noudattaneet: sain kaikki jutut hyvissä ajoissa ennen joulua. 
 
Sattumalta valitsin hyvän päivän myöhään syksyllä. Sain nimittäin tosi ikävän flunssan ja sitä on 
kestänyt jo 3 kuukautta. Olin aina välillä sänkypotilaana ja sitten taas 2-3 päivää jaksoin työstää 
juttuja... Nyt viimein saan lehden painoon. 
    

Käyttämämme paino Sata-Seri tuplasi yllättäen lehden painatuskustannukset. Puheenjohtajamme 
pyysi sitten tarjouksia myös muilta painoilta, mutta koska hinnat olivat niin lähellä toisiaan, 
päädyimme käyttämään vanhaa, tuttua painoa eli Sata-Seriä Raumalla. (Siellä hoidettiin viime 
kesän lehden painatus todella nopeasti, ja olin hyvin tyytyväinen lopputulokseen.) 
 
NEWS:NEWS:NEWS:NEWS:  Alppitorvi sai ikioman ISSN –numeron! 
 
Sukutaulustoon on tullut taas sen verran muutoksia, että olisi hyvä aika lähettää korjatut sivut sen 
tilanneille, ettei sitten tarvitse lähettää koko taulustoa kerralla, sillä siitähän joudun perimään 
pienen maksun musteiden ja postikulujen peittämiseksi. (Viimeksi kuin näin kävi, maksu oli  6 
euroa.)  
 
Nyt en pysty lupaamaan, että pystyn lähettämään korjatut sivut juuri tämän lehden kera. Riippuu 
aika paljon sitä, minkä verran Alppitorvi ynnä muut painaa – täytyy vähän seurata postituskuluja. 
Eli tiedän asian vasta, kun lehdet tulevat painosta. 
 
Korvaavia sivuja on 11 kaksipuolisena, kun koko taulustossa on 25 kaksipuolista sivua. Sitten olisi 
vielä sisällysluettelo, mutta tällä kertaa en sitä tee, koska korjauksena on pääasiassa uusia 
perheitä: vihityt ja syntyneet ovat luettelona seuraavalla sivulla. 
 
HUOM:HUOM:HUOM:HUOM:  jos haluaisit tilata sukutaulut, ota yhteyttä minuun. Hinta on 9 e + postimaksu. 
 
 
 
 
 

                        JÄSENEKSI LIITTYMINJÄSENEKSI LIITTYMINJÄSENEKSI LIITTYMINJÄSENEKSI LIITTYMINEN:EN:EN:EN: 
 

Jos haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä minuun. Tarvitsen osoitteesi, jotta voin lähettää 
sinulle laskun, jossa on kaikki tarvittavat tiedot jäsenmaksun maksamiseen kuten se 

tärkeä viitenumero. 
 

Jäsenmaksu on 30 e työssäkäyviltä30 e työssäkäyviltä30 e työssäkäyviltä30 e työssäkäyviltä ja 15 e muilta15 e muilta15 e muilta15 e muilta.    
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JÄSENREKISTERISTÄ POJÄSENREKISTERISTÄ POJÄSENREKISTERISTÄ POJÄSENREKISTERISTÄ POIMITTUAIMITTUAIMITTUAIMITTUA    
 

Kiitos taas kaikille jäsenmaksunsa maksaneille! Ja erityiskiitos niille, jotka antoivat jäsenmaksun 
päälle vielä kannatusmaksua! 
 

Ilman näitä jäsenmaksuja meillä ei olisi omaa lehteä, ja ilman lehteä koko sukuseura kuivuisi 
kasaan... 
 

Kuten viime lehdessä lupasin, saatte lehden mukana tuoreen osoiteluettelonosoiteluettelonosoiteluettelonosoiteluettelon. Myös osoitteiston 
hinta oli noussut niin korkeaksi, että päätin tulostaa sen itse omin pikku kätösin 
(taustatulostuksena). Nimittäin viimeksi paino ei noudattanut ohjeitani ja luettelo painettiin 
kaksipuolisena liukkaalle paperille. Onnistuin myös tiivistämään osoitteiston 8 sivusta kuuteen, 
mikä vaikuttaa yhden kirjeen kokonaispainoon, ja pienempää sivumäärää on mielestäni helpompi 
selata...  
               

Jos tulee jotain kysyttävää tai huomautettavaa, ota yhteyttä joko minuun tai Leenaan. 
Samoin jos mieleesi pulpahtaa jokin jutunaihe. 
 

Voit aivan hyvin esittää vaikka pelkän idean asiasta, joka saattaisi kiinnostaa myös muita. Me täällä 
toimituksessa (ja tarvittaessa hallituksen kanssa) sitten yritämme saada jutun siitä ideasta. 
 
 
 
                                        
    

   Inkeri Oesch         040 – 472 3872               Leena Kontturi    013 - 744 879    

   Laakavuorenkuja 2 B 18                               Pajatie 13  
   00970 HELSINKI                                        80710 LEHMO 
 

        inkeri.oesch(at)pp.inet.fi                                lkontturi(at)hotmail.com 
 
 
 

  Inkeri                                 Leena 
 

 

 

SYNTYNYTSYNTYNYTSYNTYNYTSYNTYNYT    

2014 Jemil Viljo Juhani , vanhemmat Lauri ja Verna Louhivuori  (Mikko – Anna-Maija - Martta) 
      16.9.2014  Anu Ester, vanhemmat Tuomas  ja Stephanie Turkama (Tapio-Hilkka-Ester ) 
 

VIHITTYVIHITTYVIHITTYVIHITTY    
      Anna Eveliina Louhivuori ja Benjamin Lampe   (Mikko – Anna-Maija - Martta) 
      Jorma Kalevi Louhivuori ja Sona Jay   (Jukka – Anna-Maija - Martta) 
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SSSSEURAPIIRIEURAPIIRIEURAPIIRIEURAPIIRI                                                                                                                                                                            

      hhhhhhhh  Syntynyt  gggggggg  

                 
     

                                                     �           aa Viihitty        AA 

    

                 

    
Anu EsterAnu EsterAnu EsterAnu Ester syntyi  TuomasTuomasTuomasTuomas (Tapio-Hilkka-Ester ) ja 

Stephanie TurkamanStephanie TurkamanStephanie TurkamanStephanie Turkaman perheeseen  16.9.2014 
Hürthissa lähellä Kölniä Saksanmaalla.  Anu 
painoi syntyessään  3200 g ja oli 52 cm pitkä 

tyttö.  Isoveli Lauri (6 v.) ja isosisko Ida (4 v.) ovat 
hyvin iloisia kiltistä ja rauhallisesta 

pikkusiskostaan.  Anu kastetaan ensimmäisen 
Suomen vierailunsa aikana 21.12.2014 
Lauttasaaressa isovanhempien luona. 

 

 
 

Mari Mari Mari Mari (os. Paulasaari) ja 
Emil Waris Emil Waris Emil Waris Emil Waris (< Matti < Eliel 

< Martta) vihittiin 
avioliittoon Turussa 

14.6.2014. Pariskunta 
tapasi Turussa, missä Mari 

opiskeli kieliä Turun 
yliopistossa ja Emil luki 
lakia Åbo Akademissa ja 

Turun yliopistossa. 
Nykyään he asuvat 

Marianhaminassa, missä 
Emil toimii Ahvenanmaan 
hallintotuomioistuimen 

tuomarina ja Mari 
kielenkääntäjänä omalla 

toiminimellä. 
 

 Kuva: Ulla Roine, Kuva-
Paijula Oy. 
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                        SYNTYMÄPÄIVIÄ SYNTYMÄPÄIVIÄ SYNTYMÄPÄIVIÄ SYNTYMÄPÄIVIÄ  V. 2015V. 2015V. 2015V. 2015    

  

                   90909090 Osmo Sahinniemi 13.05. (Lennart) 
 85858585 Soili Seppänen 11.06. (Emil) 
 Aili Tavela-Oesch 31.08. (Werner) 
 80808080 Ralf Sjöblom 24.05. (Uno) 
                   75757575     Anita Aarnio 16.02. (Emil) 
 Mikko  Aarnio 27.04. (Emil) 
 Kirmo Bergius 19.08. (Werner) 
 Paula Pirinen 25.11. (Emil) 
 70707070 Tapio Hovi 08.02. (Uno) 
 Marja-Leena Hietalahti 10.03. (Edith) 
 Timo Vuorikoski 07.06. (Martta) 
 Renni Amberg 04.07. (Emil) 
 Klaus Tollin 01.08. (Gottfried) 
 Klaus Oesch 02.11. (Lennart) 
 Ilkka Oesch 03.12. (Emil) 
 Timo Turkama 03.12. (Ester) 
 Raija Pihl (Klasu) 05.12. (Lennart) 
 Lennart Lönnqvist 19.12. (Gottfried) 
 60606060 Panu Kaila 22.06. (Martta) 
 Pirjo-Sisko Salonen 23.06. (Ester) 
 Liselotte Sundström (Pekka O.) 16.07. (Emil) 
 Risto Mäkelä 16.09. (Uno) 
 Eija Koskela 20.11. (Gottfried) 
 50505050 Marjut Oesch 10.02. (Werner) 
 Petra Vallas-Pekari 08.07. (Uno) 
 Harri Oesch 13.08. (Werner) 
 Claus Carlsen 02.09. (Werner) 
 Hannu-Kalle Reponen 16.09. (Martta) 
 20202020 Nora Hermansson 15.01. (Martta) 
 Ella Vettanen 23.03. (Werner) 
 Ilari Oesch 27.03. (Werner) 
 Mia Oesch 23.06. (Emil) 
 Eemil Oesch 23.09. (Emil) 
 Marja Oesch 30.09. (Uno) 
                                    Jasmin Bergius 06.10. (Werner) 
 
 

 
o k 
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TOHMAJÄRVELLÄ MUISTETOHMAJÄRVELLÄ MUISTETOHMAJÄRVELLÄ MUISTETOHMAJÄRVELLÄ MUISTETAAN OESCHITTAAN OESCHITTAAN OESCHITTAAN OESCHIT    
 

Sukuseuramme edellinen puheenjohtaja, Lennartin pojanpoika Klaus, kertoo tässä Alppitorvessa Lennartille 
omistetun muistokiven paljastustilaisuudesta Lennartin syntymäpäivänä 8.8. Oeschien sukutalon luona 
Schwarzeneggissä. Mutta Suomessakin on oltu aktiivisia! Kesäkuun 27. päivänä paljastettiin Tohmajärvellä 
Lions Clubin toimesta Oeschien kotitalon seinään kiinnitetty muistolaatta.  

Puhelinsoitto TohmajärveltäPuhelinsoitto TohmajärveltäPuhelinsoitto TohmajärveltäPuhelinsoitto Tohmajärveltä    
Aurinkoisena kevätaamuna kännykkäni hälytti. Soittaja kertoi olevansa Tohmajärveltä, Lions Clubin jäsen. 
Jännää! Tohmajärvi! Tuo paikannimi tuli niin tutuksi isoäitini Martan puheista, mutta en ole koskaan käynyt 
siellä, en edes taannoin järjestetyssä sukukokouksessa. Soittaja, Paavo Saastamoinen, tarvitsi tarkkaa tietoa 
siitä, koska Karl Lennart Oesch asui talossa, sillä Tohmajärven Lionsit ovat toteuttamassa hanketta kiinnittää 
muistolaatta Oeschien kotitalon seinään. Neuvoin ottamaan yhteyttä pojanpoikaan Klausiin ja häneltähän 
tarvittavat tiedot löytyivät. 

Kutsu TohmajärvelleKutsu TohmajärvelleKutsu TohmajärvelleKutsu Tohmajärvelle    
Lupauksensa mukaisesti Paavo Saastamoinen palasi asiaan ja kertoi, että muistolaatta paljastetaan 
perjantaina kesäkuun 27. päivä iltapäivällä. Paljastustilaisuuteen ovat suvun jäsenet tervetulleita. 
Sukuseuran puheenjohtajana annoin tietysti suuren arvon kutsulle. Kerroin kutsusta myös Haltiassa 
järjestetyssä sukukokouksessa. Joensuun naapurissa Lehmossa asuva serkkuni Leena Kontturi tarttui heti 
kutsuun ja niin matkasimme Tohmajärvelle yhdessä Joensuusta.  
 

Ajatellen Christian ja Anna Oeschin ja heidän lastensa elämää ja toimintaa Tohmajärvellä sekä Lennartin 
ansioita Suomen puolustusvoimissa tuntui kerrassaan suurenmoiselta, että Lions Club haluaa nostaa esiin 
tämänkin tohmajärveläisen merkkihenkilön. Muista merkkihenkilöistä mainittakoon mm. Tohmajärvellä 
syntyneet senaattori, kuvernööri, kenraaliluutnantti Alexander Järnefelt, Algoth Unhola (Maiju Lassila), 
jääkärikenraalimajuri Johan Viktor Arajuuri, olympavoittaja Siiri Rantanen ja iskelmälaulaja Katri-Helena. 
Näistä nimistä kaksi liittyy muistolaatan paljastuspäivään; samana päivänä oli Tohmajärven Potsipäivien 
avaus keskuspuistossa Maiju Lassilan muistomerkillä klo 14, ja illalla klo 19 Katri-Helenan konsertti 
kesäteatterilla.  
 

(Tohmajärven merkkimiehistä ja Potsipäivistä on kerrottu Tohmajärven kotisivuilla. Viime kesänä 
Potsipäiviä vietettiin 40. kertaa, ja juhlavuoden kunniaksi niille omistettiin kokonainen viikko. Nimensä juhla 
ovat saanut Maiju Lassilan 'Tulitikkuja lainaamassa'-romaanin porsaasta, potsista.) 

TohmajärviTohmajärviTohmajärviTohmajärvi    
Mikä sai Christian Oeschin valitsemaan juuri Tohmajärven oman meijerinsä paikaksi? Päivi Airas-Luotonen 
kertoo Tohmajärvestä seuraavasti: 
 

”Tohmajärvi oli kehittynyt maatalouspitäjä. Voi oli sen tärkeimpiä vientituotteija vuosisatojen ajan, sillä 
voin myynnillä saatiin rahaa verojen maksuun. Liberalismin aatteiden vaikutuksesta maatalouden arvostus 
nousi ja sitä pidettiin jopa ainoana tuottavana elinkeinona. Nämä ajatukset merkitsivät Tohmajärvellä 
voimakasta taloudellisen ja henkisen nousun aikaa. Nousua edesauttoi, että Tohmajärvestä oli kehittynyt 
1700-luvun loppupuolella Pohjois-Karjalan säätyläisyyden keskus. […] Tohmajärven sääytläiset asuivat 
pääosien Kemien kylässä. Risteen Hovilan ja pappilan väen lisäksi viljelivät vaaraharjanteella tilojaan 
nimismies, postimestari ja pari upseeria, 1800-luvulla myös apteekkari ja piirilääkäri. […] Keskeisin uudistaja 
oli Liperistä 1770-luvun alussa Tohmajärvelle muuttanut kruununvouti Gabriel Wallenius, joka edisti 
Tohmajärven nousua Pohjois-Karjalan keskukseksi. Hänen johdollaan kehittyi Pohjois-Karjalan tieverkosto, 
jonka keskus oli Tohmajärvellä. Haminan rauhan jälkeen 1809 Tohmajärvi siirtyi Pietarin vaikutuspiiriin ja 
nykyisestä Joensuusta kehittyi maakunnan keskus. […] Vuonna 1895 valmistui Karjalan rata, joka helpotti 
yhteyksiä Sortavalaan, Viipuriin ja Pietariin, niiden satamiin ja sitä kautta maailmantalouteen.” 
 

Sukukirjoista tiedämme, että Christian ja Anna muuttivat Tohmajärven Jouhkolan hoviin 1894. Lähteeni 
mukaan hovi oli Pohjois-Karjalan merkittävin säätyläistila, jolla oli allodiaalirälssitilan oikeudet, eli siitä tuli 
todellinen aatelistila, josta käsin 'Karjalan kuningas' Wallenius hallitsi koko maakuntaa. Jopa Venäjän keisari 
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Aleksanteri I vieraili siellä 1819. Jouhkolan hovista Oeschit muuttivat vuoden kuluttua omaan taloonsa 
Kemien kylään, josta lähteeni toteaa, että sijainti vaaran laella ympäröivän maiseman yläpuolella on 
poikkeuksellisen hieno. 
 

Kaikki edellä mainitut seikat ovat saattaneet osaltaan vaikuttaa Grosspapan ja Grossmaman päätökseen 
muuttaa juuri Tohmajärven Kemien kylään. 
 

 
 
Lähdeteos käy läpi Kemien kylän rakennuksia ja kertoo seuraavasti Oeschien talosta: 

MeijeriMeijeriMeijeriMeijeri    
Kirkkotien toisella puolella Oeschintien varrella omakotiasutuksen keskellä on Meijeri eli Canthin talo. 
 

Sveitsiläinen juustomestari Christian Oesch aloitti 1895 meijeritoiminnan tässä juuri valmistuneessa talossa. 
Alunperin talossa oli nikkarityylin ja kansallisromantiikan piirteitä, koristeleikkauksia, useampiruutuisia 
ikkunoita ja frontoneja. Lounaissivun kuisteja yhdisti avoveranta ja länsipuolella oli torni. Ikkunat ja 
vuorilaudat muutettiin vuoden 1952 remontissa. Nykyiset omistajat pyrkivät palauttamaan ikkunoiden 
alkuperäisen mallin. Pihapiirissä on hyväkuntoinen luhtiaitta. Meijerin juustokellari on säilytetty. 
 

Oeschien jälkeen talossa asuneet Canthit aloittivat majatalon pidon. Majatalo toimi vuosina 1938-1988.  
 

Talossa on toiminut myös suojeluskunta ja Lotta-kahvila. Talossa istuttiin käräjiä 1960-luvulle, nykyisen 
kunnanviraston valmistumiseen asti. Nykyään talo on omistajiensa kotina ja työpaikkana. 
 

Meijeri on arvokas kulttuuri-, talous- ja rakennushistorian kannalta. 
 

Talon nykyIset omistajat, Arvo ja Maarit Karppinen, antoivat suostumuksensa muistolaatan kiinnittämiseen 
kauniisti entisöidyn talonsa seinään. 

Muistolaatan paljastusMuistolaatan paljastusMuistolaatan paljastusMuistolaatan paljastus    
Paljatustilaisuuteen olivat tulijoita vastaanottamassa Lions Clubin presidentin lisäksi meihin yhteydessä 
ollut Paavo Saastamoinen. Paikalla oli klubin jäseniä, kunnanvalatuuston puheenjohtaja Antero Nenonen, 
kunnanjohtaja Olli Riikonen, kunnan hallintojohtaja Matti Ikonen, Canthin perhettä edustanut Kaija 
Nykänen, professori Veijo Saloheimo, seurakuntapastori Antti Happonen, kunnan kehittämispäällikkö Liisa 
Laasonen, toisen juustosuvun ja Oeschien ystäväperheen Treuthardtien jälkeläisiä ja monia muita.  
(Naapurikylässä vaikuttaneesta juustomestarista Gottfried Treuthardtista löytää lisätietoa googlaamalla 
Värtsi, joka on Värtsilän verkkolehti. Markus Kontiainen on kirjoittanut jutun 'Sveitsiläisen isoisän tarina', 
jonka lähteenä on Liisa Mäntymiehen toimittama kirja 'Sveitsiläinen isoisä'.) 
 

Tilaisuuden avasi juhlava Jääkärimarssi, jonka esitti tilaisuutta varten perustettu 'Trio Oesch', 
trumpetisteina kunnanjohtaja Riikonen ja muusikinopettaja Tomi Elokivi, rumpalina sotilassoittokunnan 
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rumpali Tuomo Makkonen. Sinisellä sametilla peitetyn laatan molemmilla puolilla olivat 
sotilasunivormuissaan evl (evp) Jari Sirola ja kapteeni Arvi Pulkkinen (Niiralan raja-aseman päällikkö), 
molemmat klubin jäseniä. Komean musiikin jälkeen Lions Clubin presidentti Timo Miettinen piti 
tervehdyspuheen, jonka jälkeen laatta paljastettiin. 
 

 
                
 
 
 
 
 

Lions Club Tohmajärven vanhin jäsen ja jo 84-vuotias entinen yläasteen rehtori Kyösti Jaatinen kävi läpi 
Lennartin elämänvaiheet. Hän päätti puheensa sanoihin: "Arvoisat kutsuvieraat, hyvät läsnäolijat! Tänään 
me tohmajärveläiset teemme kunniaa Mannerheim-ristin ritarille - unohdetulle kenraalille. 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Nenonen kiitti Lions Clubia puheenvuorossaan, samoin minä sukuseuran 
edustajana. Koska tiesin muiden keskittyvän puheissaan Lennartin ansioihin Suomen puolustusvoimissa, 
otin omassa pyydetyssä puheenvuorossani esiin perheen elämään liittyviä seikkoja. Siteerasin Ernst Oeschin 
puolison Ilmin kertomusta siitä, miten hänen tätinsä oli seurannut Grossmama Annan ja lapsilauman tuloa 
junalla Tohmajärvelle. Ilmi Oesch totesi myös, että Christian Oesch ja hänen vaimonsa suorittivat 
varsinaisen elämäntyönsä juuri Tohmajärvellä. (Ilmi Oeschin muistelmia on tallennettuna sukukirjassa 
Oesch-suku Suomessa.)  
 

Kerroin myös sen, että Ilmi Oeschin puoliso, Lennartin vanhin veli Ernst, kuoli nuorena keuhkotautiin. Hänet 
on haudattu Tohmajärven hautausmaalle, samoin hänen tyttärensä Martta, joka isänsä toivomuksesta luki 
teologiksi. 'Pappi-Martta' toimi myös Aitangan ja Lennartin sielunhoitajana vankeusajan vaikeina aikoina. 
Aitanga Oesch on kertonut muistelmissaan, että hän tutustui Lennartiin hartaustilaisuudessa 
Tohmajärvellä. Leena Kontturi tiesi, että Aitangan isä oli toiminut Tohmajärvellä piirilääkärinä ennen kuin 
muutti Iisalmeen. Ilmi Oesch, omaa sukuaan Achte, oli myös Tohmajärveltä kotoisin; hän kävi siellä samaa 
koulua kuin Oeschin pojat ja toimi valmistuttuaan samassa koulussa opettajana.  
 

Tilaisuus päättyi komeasti Trio Oeschin soittamaan Karjalan jääkärien marssiin kirkkaassa 
auringonpaisteessa. 

Muistelutilaisuus Nymanin talossaMuistelutilaisuus Nymanin talossaMuistelutilaisuus Nymanin talossaMuistelutilaisuus Nymanin talossa    
Leenalle ja minulle oli jo etukäteen kerrottu, että Nymanin talossa, nyt kotimuseona toimivassa entisen 
apteekkarin talossa, on pienemmälle kutsuvierasjoukolle kahvitilaisuus - pienemmälle siksi, ettei tiloihin 
mahdu kuin parikymmentä henkeä. Sisätiloissa nautitun kahvin jälkeen siirryimme kuistille, jossa Aarne 
Rauma muisteli Lennartin viimestä vierailua Tohmajärvellä. Vierailun adjutanttina toimi Aarne Rauman 

 



 
 

 

- 11 - 

 

poika Sampo, joka oli silloin vasta 13-vuotias. Hän kertoi kokemuksestaan hauskasti, muistaen erityisesti 
sitä, miten Lennart osoitti hänelle kävelyretken aikana kasveja ja sanoi niiden nimet. Nuoren adjutantin 
tehtäviin kuului kiillottaa kenraalin kengät. Saatuaan kengät adjutantiltaan Lennart oli katsonut niitä ja 
neuvonut sitten, miten jalkineet oikeasti kuuluu kiillottaa.  
  
Sukuseuran puolesta kiitimme tilaisuudesta ja Lennartin kunnioittamisesta antamalla Lions Clubille 
Hansjürg Oeschin tekemän DVD:n Lennartista. 
  
Paikallishistoria on tärkeää ja kiinnostavaa. Yhden paikkakunnan, kuten Tohmajärven historia, avaa 
näkökulmia koko maamme historiaan ja kehitykseen. Paikkakunnan merkkimiesten ja -naisten elämäntyön 
esiin nostaminen muistolaattojen ja erilaisten muistomerkkien kautta on tärkeä tapa muistuttaa siitä, mitä 
keskuudessamme eläneet voimahahmot ovat saaneet aikaan ja mitä he ovat tehneet meidän hyväksemme.  
 

����    Anna-Riitta Vuorikoski  
 

Lähdekirjani tähän juttuun: 

Airas-Luotonen, Päivi (2004) Kotikuusten kunnailla. Tohmajärven kulttuuriympäristöohjelma. Jyväskylä: Gummerus. 

Ladattavissa internetistä.  

 

~~~~~~~~~~~~ 
LEENAN LÖYTÖ 
 

 
 

Tohmajärven Kaurilan kylätalossa oli myynnissä tikkurasioita "Sytyttäviä merkkihenkilöitä Tohmajärveltä". 
Paketissa on 10 rasiaa, joissa 8 tunnettua Tohmajärveläistä. 

 

KADUNNIMIÄ TOHMAJÄRVELLÄ 
 

                         

 
Kuvat Seppo 
Hyytiäinen, 
Janica Oesch’in appi. 
(Kai, Herbert, Emil) 
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LENNART OESCHILLE MULENNART OESCHILLE MULENNART OESCHILLE MULENNART OESCHILLE MUISTOMERKKI SCHWARZEISTOMERKKI SCHWARZEISTOMERKKI SCHWARZEISTOMERKKI SCHWARZENEGGIINNEGGIINNEGGIINNEGGIIN    
 

Oberlangeneggin kunnassa vietettiin perjantaina 8. elokuuta 2014 suomalaisen kenraaliluutnantti 
Karl Lennart Oeschin muistojuhlaa. Talvi- ja jatkosodan unohdetun sankarin juurille, 
Schwarzeneggin maalaiskylään, kokoontui lähes 200 juhlavierasta eri puolelta Suomea ja 
Sveitsiä. Oberlangeneggin kunta ja Schwarzeneggin asukkaat kantoivat suuren vastuun juhlan 
järjestelyistä. Aurinkoisessa säässä, vuorten kupeessa vietetyn muistotilaisuuden päättyessä aidon 
kyläjuhlan tunnelmassa nautittuun illalliseen saattoi hyvin ymmärtää, miksi Sveitsi oli lähellä 
Suomea uskollisesti palvelleen kenraaliluutnantin sydäntä. 

Suuri suomalainen komentaja, kenraaliluutnantti Karl Lennart Oesch, sai perjantaina 8. elokuuta 
muistomerkin vanhempiensa kotiseudulle Thunin Schwarzeneggiin. Muistolaatan lahjoitti 
Suomalais-sveitsiläinen upseeriyhdistys (FSOV). Kenraaliluutnantin kunniaksi vietetyn arvokkaan 
muistojuhlan järjestivät yhteistyössä Suomen Bernin suurlähetystö, Oberlangeneggin kunta, 
Sveitsin puolustusministeriö sekä rakennus- ja logistiikkavirasto.  

 

 
 

Karl Lennart Oesch johti Suomen joukkoja merkittävissä taisteluissa talvi- ja jatkosodassa. Suomen 
puolustusministeri Carl Haglund totesi prikaatinkenraali Harri Ohra-ahon välityksellä 
lähettämässään tervehdyksessä, että Suomen kansan tulisi olla ylpeä itsenäisyydestään ja 
kunnioittaa miehiä ja naisia, jotka ovat taistelleet sen puolesta. "Poliittisista oloista johtuen Suomi 
ja suomalaiset eivät ikävä kyllä antaneet sankareilleen heille kuuluvaa tunnustusta sotaa 
seuranneina vuosikymmeninä", Haglund jatkoi viitaten Oeschin sodanjälkeiseen, myöhemmin 
aiheettomaksi katsottuun tuomioon.   

Myös Sveitsin toimikautensa elokuun lopussa päättävä suurlähettiläs Alpo Rusi totesi puheessaan 
Oeschin joutuneen Suomessa jatkosodan jälkeisen vaikean poliittisen tilanteen uhriksi. Lisäksi Rusi 
kertasi Oeschin merkittävää sotilasuraa ja esitti kiitoksensa Sveitsille, joka on myös menneinä 
vuosina vaalinut kenraali Oeschin muistoa. 

Sveitsin puolustusministeri Ueli Maurer nosti puheessaan esiin Suomen ja Sveitsin samankaltaisen 
historian "isojen naapurina". Hän puhui armeijan merkityksestä kansainvälisen rauhan 
saavuttamisessa ja totesi Suomen ja Sveitsin voivan toimia myös yhdessä tämän päämäärän 
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hyväksi. Kenraaliluutnantti Oesch sai sukunsa kotiseudulla myös harvinaisen kunnianosoituksen, 
kun kaksi hävittäjälentokonetta teki ylilennon muistojuhlan aikana.   

Karl Lennart Oeschin pojanpoika Klaus sanoi puheenvuorossaan Schwarzeneggin olevan juuri oikea 
paikka isoisänsä muistelemiseen.  
 

”Kunnioitettu herra puolustusministeri Urli Maurer, arvoisat suurlähettiläät ja kenraalit, 
sotilaallisten ja muistoyhdistysten sekä Oberlangeneggin kunnan edustajat sekä rakkaat Oesch ín 
perheen edustajat. Isoisäni tunnuslause oli : ”Olen syntyperäinen suomalainen, mutta täysverinen 
sveitsiläinen”.  
 
Hänen sukunsa oli lähtöisin täältä ja hän vieraili isoäidin kanssa Schwarzeneggissä  mielellään,  
josta tuli kaikkien Oesch- sukulaisten kohtaamispaikka. Kun Lennart Oesch kuoli vuonna 1978 hän 
oli ennen kaikkea laajasydäminen sveitsiläinen. Hän oli myös karjalainen rintamakomentaja, kuten 
hänen aseveljensä hänen ruumisarkkunsa äärellä Helsingissä totesivat. Suomen pelastajan hauta 
Helsingin Hietanimen hautausmaalla on hänen omasta pyynnöstään vaatimaton ja huomaamaton. 
Siksi Schwarzeneggiin nyt tuleva laatta tuntuu oikealta paikalta hänen muistonsa 
kunnioittamiseen. 
 

Ilman apuanne tämä seremonia ei koskaan olisi toteutunut. Oeschin perhe ja suku sekä Suomessa 
että Sveitsissä osoittaa kiitollisuutensa sekä Sveitsin että Suomen valtioille. Me osoitamme 
kiitoksemme kumpaakin valtiota edustaville arvoisille suurlähettiläille. Me kiitämme kaikkien 
Lennart Oeschin muistoa kunnioittavien järjestöjen edustajia. Haluamme tukea myös niiden 
muisto-organisaatioiden toimintaa, jotka kertovat ja välittävät  sekä Sveitsin että Suomen 
itsenäisten valtioiden selviytymistarinaa. Erityinen kiitos kuuluu vielä Sveitsin entiselle 
suurlähettiläs Joseph Bucherille, joka vaivojaan säästämättä on järjestänyt edellytykset Lennart 
Oeschin muiston vaalimiselle.  
Kiitos Teille kaikille!” 
 

����    Klasu O.Klasu O.Klasu O.Klasu O.   
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Kuvassa suurlähettiläät Joseph Bucher ja Alpo Rusi. 
 
 

 
 

 
 

KuvaassaSalzhausin väkeä. Klasun vieressä vasemmalla Vreni ja isännät Christian ja Hans oikealla. 
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FOTSPÅREN AV GOTTFRIFOTSPÅREN AV GOTTFRIFOTSPÅREN AV GOTTFRIFOTSPÅREN AV GOTTFRIED OCH KARL OESCH, DED OCH KARL OESCH, DED OCH KARL OESCH, DED OCH KARL OESCH, DEL IIEL IIEL IIEL II    
 

RESAN TILL DE SCHWEISKA HEMTRAKTERNA I MAJ 2008  
 

I Alppitorvi 2013 skrev jag om farfar Gottfrieds liv som ostmästare på olika mejerier i Finland, först som ung 
ostmästare hos sin farbror Christian Oesch på Iittala mejeri och senare hos sin kusin Uno vid Keski-Perniön 
Osuusmeijeri. Slutligen drev han egna mejerier i Västanfjärd och Bromarf. Efter Gottfrieds död blev farmor 
Marie (f. Schiffman) ensam med två mejerier och fem små barn att ta hand om. Det var då år 1938 som den 
äldsta sonen och vår far Karl, även kallad Kari, sändes till sin morbror Christian Schiffmann i Steffisburg för 
att hjälpa till vid hans lantbruk där. I Steffisburg fick Kari fortsätta sin skolgång, där gjorde han sin 
militärtjänst i schweizer armen, totalt 376 dagar under åren 1941-1945 och där utbildade han sig till 
ostmästare och blev utexaminerad i juli 1945. 
    

Som barn och under vår uppväxt fick vi, Karis flickor, ofta höra om pappas vistelse i Schweiz som på grund 
av kriget drog ut från de planerade några åren till åtta år. 
 

Pappa berättade ofta om alla minnen, historier, våra nära släktingar i Schweiz och om de schweiziska 
lärlingarna Robert, Emil, Theo och jodlaren Alois, som arbetade på pappas mejeri i Västanfjärd när vi var 
små flickor.   
 

Mot bakgrunden av allt detta som berättades för oss föddes tanken på att tillsammans med pappa Kari, 
mamma Dora och vår äldsta son William, besöka de schweziska hemtrakterna och alla våra släktingar och 
vänner där. 
 

Efter att resan var noga planerad och förberedd och efter att alla våra släktingar med glädje önskade oss 
välkomna reste vi iväg den 21 maj 2008. Pappa var då 84 år gammal, men ung både till kropp och själ som 
också vår mamma Dora, ett antal år yngre, även hon pigg och förväntansfull inför resan. 
 

Helsingfors Helsingfors Helsingfors Helsingfors ---- Zürich på 3 timmar och 20 minuter Zürich på 3 timmar och 20 minuter Zürich på 3 timmar och 20 minuter Zürich på 3 timmar och 20 minuter    
“Otroligt så snabbt man flyger till Schweiz” var pappas kommentar då vi landade i Zürich. Pappa hade 
senast besökt landet för 21 år sedan, och den gången hade han kört ner med bilgenom Europa. För att inte 
tala om tiden efter kriget då han åkte hem till Finland med tåg genom det krigsdrabbade Europa. Den resan 
tog betydligt längre och ingenting kunde han heller se från tåget pga. att tågfönstren var tillbommade. 
 

På flygfältet i Zürich möttes vi överraskande av småkusin Lisa Hadorn, springande och viftande med den 
schweiziska flaggan . Hon hade smitit från jobbet på sin luchpaus för att ta emot oss och för att välkomna 
oss.Vi hälsade glatt och snabbt på varandra och bestämde att vi skulle träffas med bättre tid under följande 
vecka. På flygfältet väntade vår hyrbil och vi körde därefter raka vägen till Robert och Jozy Ruttiman i 
Beromunster.  
                    
Robert var en av pappas lärlingar på 1950-talet i Västanfjärds mejeri, och han är en av dem som har besökt 
vår familj på Kimitoön otaliga gånger och som vi hållit en regelbunden kontakt med. Framme i Beromunster 
var återseendet igen en gång hjärtligt och varmt och återseendet kändes speciellt fint på grund av att 
mötet den här gången skedde på schweizisk mark. 
 

Redan första kvällen bjöds vi på en fantastiskt god ost-fondue, som var gjord på fyra olika ostsorter, och 
därtill serverades vi lokalt gott rödvin. Vi konstaterade skrattande att schweiziska viner är mycket goda 
men svåra att få tag på i Finland pga. att schweizarna vill hålla hela skörden för sig själva! 
 

Vi sov gott i mjuka bolster fram till klockan sex på morgonen varefter vi väcktes varje halvtimme av fyra 
kanonskott. Efter långt och gott morgonmål åkte vi till Bieberstein, nära Aarau, för att besöka pappas kusin 
Vreni Oesch. 
 

Vreni var mycket väl insatt i släkten Oesch i Finland, hon gav oss en bok om general Oesch skriven på tyska, 
därtill ville hon också ge oss en släkttavla över släkten i Finland. Vi tillbringade hela dagen hos Vreni och det 
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var en fin och minnesrik upplevelse att få följa med kusinernas diskussioner och genomgång av sina 
livsöden, släktingar och gemensamma bakgrund.  
                    
 Följande dag den 23.5.bar det av till Davos. I Davos bor Emil och Heidi Wartmann, deras vackra hus ligger i 
en dal omringad av snöbeklädda alptoppar. Synen är just så idyllisk man ofta kan se på resebrochyrer, och 
vi njöt alla av det sköna landskapet. 
 

 
William, Dora, Christine ja Kari istuvat Brienzerseen rannalla. 

 

                   Emil var också en av pojkarna som praktiserade till ostmästare på mejeriet i Västanfjärd. Han jobbade en tid 
med mejeriverksamhet men övergick senare till byggbranchen och jobbade slutligen som borgmästare i 
Davos under 70- och 80-talet fram till sin pensionering. Från det besöket minns jag bäst utflykterna vi 
gjorde i de natursköna trakterna runt Davos. Omgivningen har många spegelblanka insjöar, vita små kyrkor 
i alla byar och en hel del naturblommor. Jag minns att vi grävde upp bla. Enziana som vi packade in i våta 
paket, för att plantera dem hemma i Doras trädgård i Kimito. Den här årstiden kunde vi på flera ställen se 
tunna bäckar rinna ner för de ståtliga alperna. På vissa ställen var bäckarna stilla och lugna och på andra 
ställen var de breda, starka  och forsande. På en husvägg vid en liten sjö minns jag en utsirligt skriven text 
där det stod så här: “Du skall lära Dig, arbeta, spara, vara tålmodig men inte glömma att skratta”. 
 

Från Davos till HeimbergFrån Davos till HeimbergFrån Davos till HeimbergFrån Davos till Heimberg                                                    
 Följande dag fortsatte vi till Heimberg som ligger nära Steffisburg. Där skulle vi träffa en av resans mest 
betydelsefulla och kära person, dvs. Rosmarie (f. Schiffmann) och hennes man Peter Gutknecht. Rosmarie 
är i själva verket pappas kusin och guddotter, men han uppfattar henne mest som sin lillasyster pga att hon 
var den yngsta dottern i morbror Christian Schiffmanns barnaskara, dit pappa blev sänd för att bo och 
hjälpa till på gården år1938. Det hade gått 21 år sedan de två senast hade träffats och återseendet var 
efterlängat och varmt.  
                   
Alla deras tre barn var utflugna så vi fick överta barnens sovrum och bo tillsammans med dem i deras stora 
hus under hela veckan. Första kvällen åt vi en god middag på Peters restaurang i grannbyn. Där bjöds det på 
stora portioner och det var ju tur det för Dora hade på förhand meddelat att hon tänker beställa den 
största biffen med fransk potatis till. Och det fick hon! 
                   

                       Följande förmiddag åkte vi till ett Schaukäserei i närheten av Emmental där det förevisades hur ost 
tillverkas i dag. “Annars bra – men alldeles för modernt”  tyckte Kari. Det är mycket som har förändrats 
under femtio år, men ost är alltid lika gott kunde vi alla enas om.  
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Från Emmental åkte vi vidare till Burgdorf som är en mycket pittoresk gammal liten stad. Där hälsade vi på 
hos Anna Bütschi (f. Oesch) som är Karis kusin från Gottfrieds sida. Blommor tycktes även vara viktiga för 
henne, vi fick gå runt i hennes trädgård och beundra alla hennes blommor. Även härifrån fick vi med oss 
hem lilafärgade irisar, som varje vår nuförtiden blommar i Doras trädgård.Tant Anna var den första som 
påtalade likheten i utseendet inom släkten, hon tyckte att jag liknade farfar Gottfrieds yngsta syster Nelly!   
                   
Den 26 maj kom igen att bli en fullspäckad dag och jag undrade många gånger hur Kari och Dora orkade så 
bra utan minsta lilla tillstymmelse av trötthet. Den dagen hade vi lunchträff med Karis kusin Elisabeth och 
hennes man Fred på restaurang Bahnhof i Steffisburg-Station. Elisabeth är den äldsta dottern till morbror 
Christian. Efter den prisbelönta lunchen erbjöd vi oss att köra hem Elisabeth och Fred till Oberdiersbach, 
och eftersom det blev lite trångt i baksätet på Mercedesen blev jag placerad i farmarbilens 
bagageutrymme. Lyckligtvis var det inte en alltför lång resa och på något sätt kunde jag via bilens bakruta 
närmare beundra landskapet som gled förbi.  Efter att vi snabbt visiterat Elisabeths och Freds hem, 
fortsatte vi vår rundtur och besökte ännu under samma dag kusin Rösi Peter i Uetendorf, och därifrån ännu 
vidare till Rösis syster, Anni Gfeller. Anni hade dukat kaffebordet ute på terrassen för att vi skulle få njuta av 
utsikten mot Niesen och Stockhorn. Det uppskattade vi högt för vi visste ju hur mycket de här alperna 
betydde för Kari.  
                   
Men dagens program var inte slut här ännu, utan vi skyndade oss hem till Rosmarie som hade meddelat att 
middagen skulle serveras klockan 18.30. Vi hann hem till 18.35 och åt och drack gott, efter maten togs ännu 
den obligatoriska märschen som håller en frisk till kropp och själ. Och det var vi tacksamma för, ty dagens 
program skulle ännu fortsätta. 
                   
 Vi skulle besöka Karis hemställe i Steffisburg-Station. Det var där hos sin morbror och Rosmaris pappa 
Christian Schiffmann som Kari bodde, jobbade på gården, tillbringade sina ungdomsår och gick sin skolgång 
under många år. Huset är inte längre i släktens ägo, men vi var varmt välkomna att besöka stället. Huset var 
sig likt och Kari berättade i detalj hur allting sett ut och vad han känt och upplevt där för cirka 70 år sedan. 
Kari berättade hur starkt intryck Stockhorn hade gjort på honom första morgonen han vaknade i sitt nya 
hem och såg alptoppen från sitt fönster. Åsynen av hemmet och Stockhorn var likaså nu mycket känslosamt 
och starkt. Vi förstod att det som Rosmarie och Kari nu upplevde tillsammans, kunde inte vi som 
utomstående förstå, bara ha en aning om. 

NatersNatersNatersNaters        
Idag den 27 maj åkte vi ut på den mest bildsköna och naturnära utflykten till Naters i kantonen Valais. För 
att komma dit körde vi långt ut på landsbygden och så småningom stadigt uppför tills vi kom fram till 
familjen Hadorns lantgård uppe på toppen på en höjd av 1.200 meter. Därifrån var det en otrolig utsikt i 
360 grander med vidsträckta vyer, nedanför oss kunde vi se de gröna ängarna med betade kor och längre 
bort i bakgrunden de snöbeklädda alperna. Det kan inte bli mera schweiziskt, till och med kossornas klockor 
hördes på avstånd!   
                   
Till Naters hade familjen Hadorn bjudit in alla familjemedlemmar för att äta lunch tillsammans med oss. Här 
var också Lisa Hadorn, dotter till Fritz, hon som hade mött oss på flygplatsen. Familjen bjöd oss på typisk 
schweizisk husmanskost bestående av olika charkuterier, rösti, gott grovt bröd med smör och naturligtvis 
ostar. Det smakade rustikt och gott. 
                  
Efter maten samlades vi alla utomhus där det bjöds på musikaliskt program, Fritz och svärdottern Manuela 
spelade på dragspel och värdinnan och hennes döttrar joddlade. Det var otroligt festligt, så festligt att Dora 
och Kari blev så inspirerade att de började dansa i takt till musiken. Synen och upplevelsen  av detta är ett 
av mina starkaste minnen från resan. 
                   
Innan vi skulle åka hem ville Fritz ännu visa ladugården. I den toppenmoderna ladugården finns 40 kor plus 
kalvar och mjölkningen sker helt maskinellt. En ny smakupplevelse var att få smaka på mjölken direkt från 
kossan – det smakade gott, fylligt och fett! 
                   
Tillbaka till Heimberg kom vi sent på kvällen, vi hade idag igen varit igång i tolv timmar, non-stop. 
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William och jag var helt imponerade av vilken kondition Dora och Kari har, fortfarande inga tecken på 
trötthet, trots långa resor, starka minnen och upplevelser, mycket program och sena kvällar. Det verkade  
tvärtom som om de skulle få mera energi av alla återseenden och upplevelser de var med om.  

                                                                            

Kehr, Schwarzenegg 28 maj.Kehr, Schwarzenegg 28 maj.Kehr, Schwarzenegg 28 maj.Kehr, Schwarzenegg 28 maj.    
                       Idag är det den stora Oesch dagen. Alla kusiner skall träffas på en restaurang i Spiez. Men före det åker vi 

till Gottfrieds hemställe Kehr, som nuförtiden bebos av min småkusin Thomas Mühlemann, son till Karis 
kusin Martha Mühlemann (f. Oesch). Gården är medelstor och den livnär sig på koskötsel. Thomas har bott 
där och skött gården i flera år med sin hustru och två små barn. “Mycket jobb hela tiden” säger Thomas. 
                   
Thomas, hans mor Martha och Marthas syster Heidi visar oss runt på gården. Därefter går vi ännu husesyn. 
Huset är intakt och oförändrat, det ser likadant ut som alltid. Enligt schweiziska byggnadsföreskrifter är det 
inte tillåtet att bygga om eller förändra gamla hus. Detta är något den långvuxna Thomas måste leva med 
trots att han klagar på att han slår huvudet i takbalkarna och tårna i trösklarna. 
                   
Efter besöket på Kehr åker vi vidare till kusinträffen i Spiez nere vid Thunersee. På restaurangen träffas sex 
kusiner, där är Anna Bütchi, Vreni Oesch, Martha Mühlemann och hennes syster Heidi (f. Oesch), Grety 
Grimm och pappa Kari Oesch. Hela eftermiddagen förflöt med att gå igenom och diskutera 
släktangelägenheter. 
 

 
KuvassaOeschin serkukset, pöydän vasemmalla puolella Heidi (s. Oesch) Grety Grimm, Anna Bütschi ja 

Dora. Oikealla istuvat Martha Mühlemann, Kari ja Vreni Oesch. 
 

De hade alla samlat och tagit med sig gamla dokument och fotografier som väckte många minnen och 
livliga diskussioner. Det var fantastiskt att lyssna på dem vid sidan om, och framför allt beundrade jag min 
pappa som fortfarande är helt flytande på schweizerdeutch.  
                    
Efter kusinträffen fortsätter vi till Thun där vi har träff med Rosmarie, Peter och deras dotter Nora. I Thun 
hade Kari tillbringat en stor del av sin ungdomstid. En rolig episod från bilfärden dit var att då vi körde in i 
Thuns centrum så ville Kari dirigera oss fram till vår mötesplats och bad William att ta till höger över 
följande bro. Vår navigator var dessvärre av annan åsikt och meddelade att vi skulle köra rakt fram. 
Medpassagerarna i bilen var av den åsikten att vi följer navigatorns råd, eftersom ett och annat antagligen 
hade förändrats på sextio år. Men det borde vi inte ha gjort, för efter 200 meter meddelade navigatorn att 
vi skulle svänga om och ta vägen över bron dit Kari från första början hade sagt att vi skulle köra. 
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 Kari såg nöjd ut, han hade ju 
hela tiden exakt kontroll på var 
vi befann oss och vart vi var på 
väg. Vi övriga kände oss lite 
skamsna över att vi hade 
ifrågasatt hans starka 
orienterings- och lokalsinne men 
sade: “tur att du var med”! 
                  
I Thun promenerar vi runt i 
gamla stan, besöker torget och 
slottet och hittar klockbutiken 
där Kari köpte sin första äkta 
scweiziska klocka för 59 år 
sedan. Kari har klockan med sig 
för att den behöver repareras. 
Klockhandlaren som är i Karis 

ålder påstår att han nog kommer ihåg när Kari var där och köpte klockan. Han lovade titta på klockan men 
beklagade att garantitiden gått ut! 
                   

                       Thun området är mycket Oesch-betonat. Det känns ovant och främmande att se sitt eget namn i 
environgerna. Vi ser bla.Oesch-taxin överallt och en Fashion-Oesch klädbutik och då vi sitter vid Aare floden 
stöter vi på en soldat med namnet Oesch på bröstet. Kari går natuligtvis fram och pratar med honom och 
hälsar från Finland. 
                    
Väl hemma, sent på kvällen var det första gången under resans gång vi var tvungna att tacka nej till kvälls-
sitsen med kaffe och kaka, märsch och ett glas Barolo. Nu kände vi oss så trötta att vi bestämde oss för att 
lägga oss och fortsätta med nya krafter följande dag.Men då vi lagt oss funderade vi med William att det 
där glaset Barolo var väl ändå lite dumt att tacka nej till? 

                                                                                                                                                

29 maj, sista dagen i Heimberg29 maj, sista dagen i Heimberg29 maj, sista dagen i Heimberg29 maj, sista dagen i Heimberg    
 Idag skall vi packa ihop och på eftermiddagen börja köra mot Beromunster. Men före det har vi en hel del 
att göra. Kari och William kör till Thun för att plocka upp den reparerade klockan och Dora och vi andra åker 
till den lokala keramikverkstaden för att köpa reseminnen och gåvor till familjen. Den lokala keramik-
konsten är mycket högklassig och känd för sina typiska edelweissmotiv. Vi lyckas hitta många fina 
bruksföremål och konstverk som vi köpte med oss hem som sovenirer från den här minnesrika resan.   
                                 
På eftermiddagen får vi besök av Valter Oesch som önskat träffa Kari innan vi åker tillbaka till Finland. 
Valter har gjort en omfattande släktforskning om släkten Oesch. Kari och Valter har mycket att diskutera 
och det tar flera timmar i anspråk att gå igenom släktens olika faser ända från 1500-talets Oberlangenegg 
fram till dagens nuläge. Valter har varit i Finland flera gånger och berättar att han är på kommande igen 
nästa sommar.  
 

Efter ett känslosamt avsked av Rosmarie och hennes familj kommer vi sent på eftermiddagen fram till 
Beromünster. I Beromünster hinner vi lyckligtvis ännu besöka det lokala mejeriet och ostbutiken. Kari blir så 
bekant med ostmästaren och ägaren att han får komma bakom ostdisken och bekanta sig med alla 
ostsorter. Därtill blir han inbjuden till mejeriet där osttillverkningen pågår.Vi köper med oss så mycket ost vi 
kan tänkas släpa med oss till hem till Finland. 
 

Kvällen avslutas hemma hos Jozy och Robert i glad och god stämning. Vi äter traditionell fondue och innan 
kvällen är slut har vi än en gång, efter en stunds övertalande, fått Robert och Jozy att joddla för oss. 
 

Vi andra försöker efter bästa förmåga joddla med och William försöker få allting dokumenterat på sin 
videokamera. Vi hade en fantastisk avskedskväll och vi har många gånger senare skrattat vid minnet av den 
här trevliga kvällen.              
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HemfärdHemfärdHemfärdHemfärd    
                       Efter tio intensiva dagar startar vi vår hemfärd den 30 maj. Resan till flygfältet tar bara en timme och vi kan 

konstatera att allting har fungerat perfekt. “Tip-top” som Peter ofta uttryckte sig. Resan hade överträffat 
alla våra förväntningar och vi hade fått vara med om en resa som tog oss med till Karis schweiziska rötter.  
                    
När jag nu har kommit till reseskildringens slut och skall försöka göra ett sammandrag och några 
konklusioner märker jag att jag har kommit till textens svåraste del. Det är nästan omöjligt att sätta ord på 
det vi fick uppleva under resan till de schweiziska hemtrakterna.  Därför bestämde jag mig för att fråga Kari, 
Dora och William vilka deras starkaste minnen och bästa upplevelse från resan hade varit.  
                    
William sade att han mest hade uppskattat att få se och uppleva moffas hemtrakter, utflykterna till alla 
byar, se hans skola, besöka hans hem samt att få lyssna på alla minnen som Kari berättade under resans 
gång. Därtill hade de många och varma mötena med släktingar och vänner gjort ett starkt intryck på 
honom.  
 

Dora drog sig till minnes de underbara vyerna, de höga alperna och ljuden av koskällor i dalarna.                 
Det är Schweiz – det är vackert!  En fin resa som jag aldrig glömmer, sade Dora. 
 

För egen del känner jag en enorm tacksamhet över att jag fick dela den här resan tillsammans med mina 
föräldrar och vår äldsta son.Jag känner att jag har kommit närmare den schweiziska kulturen, vår historia 
och alla människor och våra släktingar som bor där. Alla de här minnena kommer jag att bära med mig för 
alltid. 
 

                      Kari svarade på min fråga med en enda mening: Schöner als mein Heimatland Schweiz gibt es nicht! 
              

����    Cristine Oesch-Börman    (Karl – Gottfried) 
 
 
 

 
 



 
 

 

- 21 - 

 

SYKSYN TEEMA: SYKSYN TEEMA: SYKSYN TEEMA: SYKSYN TEEMA: LAPSELLISTALAPSELLISTALAPSELLISTALAPSELLISTA    
 
 

Syksyn teemana on lapset – nuo sukkelat ja vikkelät pikku-ihmiset, jotka katsovat suurta maailmaa 
hämmentyneinä ja kommentoivat asioita omin sanoin. Tässä teille koko joukko pieniä tarinoita 
näiden lapsosten suusta. Nauttikaa ja naurakaa! 
 

Kun me sisarukset olimme pieniä, isä alkoi kirjoittaa hauskoja höpsötyksiämme paksuun, 
mustakantiseen vihkoon. Tästä vihkosta on riittänyt hupia! Olen kiitollinen vanhemmilleni, jotka 
jaksoivat uskollisesti kirjata kaiken ylös. Monen monta kertaa, kun olemme kerääntyneet omien 
perheittemme kanssa vanhempiemme luokse vaikkapa jouluaattona, on musta kirja otettu esiin ja 
joku on lukenut sieltä valikoiden hauskimpia juttuja. Ja vedet silmissä ja palleat kipeinä olemme 
saaneet nauraa!  
 

Itse jatkoin perinnettä tyttäreni Sannan kanssa: minulla oli aina työpöydällä pienia valkoisia 
muistipapereita, joihin kirjasin Sannan sanoja sitä mukaan, kun niitä tuli. Nyt on sitten kirjekuori 
täynnä toinen toistaan hauskempia lausahduksia päivämäärineen. 
 

Ja Sanna puolestaan on kerännyt poikansa Samin edesottamuksia isoihin vihkoihin oikein 
valokuvien kera. On sinne päätynyt runsaasti myös äiti-Inkerin sanasekoiluja... 
 
 

ERIKAN LAUSAHDUKSIA 
 

Kerroin 4-vuotiaalle Erikalle, että meille tulee illalla vieraita. ”Onks ne hauskoja?” kysyi Erika. 
 

”Ooks sä likanen?” kysyi tyttö eräänä päivänä, kun kerroin meneväni suihkuun. Vastasin, että 
menen suihkuun, jotten tulisi likaiseksi. ”Koska sä oot likainen?” tuli kommentti. 
 

Olimme kävelyllä naapurin koiran Jamesin kanssa (naapuri oli asioilla). Jukka ja Erika pysähtyivät 
tien viereen keräämään vadelmia. James istahti myös tielle ja kieltäytyi jatkamasta matkaa ennen 
kuin Jukka ja Erika tulivat mukaan. Kun jatkoimme matkaa, kehuin Jamesia ”hyvä poika James!” ja 
”Erika on viksu likka” luikautti Erika heti perään. 
 

Leikimme avaruusrakettia, Erika oli lentäjä. Kysyin,että mihin suuntaan me nyt lähdemme 
lentämään? ”No siihen suuntaan mihin täytyykin!” (olipas tyhmä kysymys loisti vastauksesta). 
 

Erika tuli meillä alas portaita, josta oli lamppu palanut. Kuulin hänen mutisevan pimeässä 
alastullessaan: ”Kun on niin pimeää ettei nää mihin jalkansa asettaa!” 
 

Katselimme keinutuolissa vanhoja valokuvia ja selitin että tämä on Famun äiti. Erika katseli kuvaa 
hetken ja totesi: ”Aika hauskannäköinen!” 
 

Erikalle tuli pisuhätä ja hopotin häntä nopeasti wc:hen, ettei tule housuun (Erika oli 3,5 vuotias). 
Hän meni vessaan, veti oven lujasti kiinni nenäni edestä ja huusi: ”Anna mulle vessarauha!” Pian 
kuitenkin ovi aukesi ja kuului pieni pyyntö: ”Tuu nostaan mut pytylle”. 
 

Eräänä päivänä kerroin Erikalle olleeni hammaslääkärillä ja kysyin oliko Erika ollut 
hammaslääkärillä? Joo hän vastasi. ”No mitä siellä tehtiin” utelin. ”Siellä sai paljon suklaata” tuumi 
tyttö aivan pokkana. 
 

Nämä jutut ovat taltioitu 3,5-4 vuotiaan pojantyttäreni Erikan suusta. 
 
 

Leena Sirén  (Kristian – Werner) 
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MARJA SIMOJOEN JÄLKELÄISILTÄ 
 
Märthalla 4v, oli tänään ollut tosi kivat leikit siskojen kaa ja oli vielä nukkumaan mennessänkin tosi 
hyvällä mielellä: "Mä haluisin olla jo aikuinen, sellanen teini. Ja mä haluisin jo nähdä mun 
poikaystävän ja sit me mentäis Pariisiin. Ja me ostettais paljon juustoja. Mut koko aikaa ei vois olla 
vaan sen poikaystävän kaa, ku ne juustot on niin hyviä ja siellä Pariisissa on niin paljon hyviä 
juustoja." 
 

Tuomo SimojokiTuomo SimojokiTuomo SimojokiTuomo Simojoki    
  

Kaksosten äiti kertoo:Kaksosten äiti kertoo:Kaksosten äiti kertoo:Kaksosten äiti kertoo:    
 

Leikkikoulusta tuli tänään väritettäviä tarroja juhlapäivän kunniaksi. Isabella (4v) ryhtyi 
värittämään huolella. Tällä välin Freya (4v) oli sutaissut väriä tarroille ja luonut maailman, jossa isä, 
äiti ja lapsidinot söivät luita tulivuoren purkautuessa taustalla. Isädinon luu kulkeutui 
ruoansulatuskanavaa määränpäähänsä, mitä tulosta hän kutsui äitidinon ihailemaan. Seurasi 
keskustelu siitä, miksi kaikki ruoka ei sula tunnistamattomaksi. Sitten isädino ryhtyi heittelemään 
munansirpaleita ja kiviä ympärilleen.  
 

Isabella väritti edelleen ja naurahti sitten: 
"Minä nautiskelen, mutta Freya tykkäsi tehdä omansa nopeammin."  
äiti:"Värität hienosti viivojen sisällä." 
 
Isabella: "Niin, ovatko nämä niin kauniita, että kohta sinulle tulee kyyneleet?" 
äiti: "No kyllä." 
 
Isabella: "Freya, tuleeko Sinullekin kyyneleet, koska väritän niin ihanasti?" 
Freya: "Ei." 
Isabella: "Miksei? Mutta nämä ovat niin kauniita!" 
Freya: "Kyllä kaunista voi olla, vaikka ei tule kyyneleitä. Minua ei nyt itketä, vaikka ajattelenkin, 
että värität hienosti." 
 

Helena SimonsHelena SimonsHelena SimonsHelena Simons   (os. Simojoki, Marja) 
 
 

MIRJAN LAPSOSET 

PäätelmiäPäätelmiäPäätelmiäPäätelmiä    
Marjukka, 6v: ”Marko ei seuraavalla kerralla varmaan todellisestikaan saa käyttää tätä peliä.” 
 

Mikko, 7v totesi: ”Kaikki mitä maapallolla on, on ollut maailman alusta.” Johon Marjukka, 5v 
vastasi: ”Paitsi Suomen kieli.” 
 

Marko, 3v, kuuli radiosta ohjelmaa jossa mainittiin sana ”sukupolville”. Hän meni kyykkyyn polvet 
pystyssä ja sanoi: ”Tukupolville.  Taakotti tukupolville.” 
 

Markon lauluväännös: ”Isoa, likaista miestä Jumala ylistää.” 
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OngelmiaOngelmiaOngelmiaOngelmia    
Äiti totesi: ”Se on sellainen sananlasku.”, Mikko, 4v,  kysyi: ”Miten se sana lasketaan?” 
Mikko, 9v, kysyi Markolta: ”Mitä kello on nyt?”, johon Marko, 3v, vastasi: ”Puoli vajaa tunnin 
kuluttua”. 
 

Pohdimme, kenen vika on, että koulu loppuu syksyllä 2000 vasta 22.12. Marko, 11v, arveli, että se 
on kouluviranomaissäätiön vika. 

SanaväännöksiäSanaväännöksiäSanaväännöksiäSanaväännöksiä    
Marjukka, 3v: ”Ei palateta sitä!”, kun tarkoitti että ei anneta sen palaa.  Nähdessään kärpäsen 
Marjukka huudahti: ”Itikka! Kuka kuoluttais sen?” 
 

Äiti otti raejuustoa ja Marjukka, 3v oli huolissaan:”Älä sitte loputa sitä!” (= älä ota kaikkea) 
 

Marjukka 4v: ”Jos se sattumus mahassa johtuu nälästä?” 
”Marjukka sanona aina aika törkeesti.” (tarkoittaen että huulet töröllään) 
 

Mikko  4 v: ”Miun legokaivinkone on löydöksissä!” 
 

Marko, 3v: ”Kun olen syönyt tämän lounaallisen …”. 
Marko, 9v: ”Ulkona märätään vaatteet” (=kastellaan) 

Keskustelua ruokapöydässKeskustelua ruokapöydässKeskustelua ruokapöydässKeskustelua ruokapöydässääää    
Marko, 3v, kääntyi Marjukkaan,6v, päin ja sanoi: ”Sano makoloonia” 
Marjukka:”Makoloonia” 
Marko: ”Hyvä”  
 

Äiti kertoi: ”Näissä kalapyöryköissä on 80% kalaa,” 
Marjukka,7v, totesi: ”Eihän yhteen pyörykkään mahdu!” 
 

Mikko, 3v: ”Mehu menee ihan kokonaan kurkusta alas, ku se on läpinäkyvää.” 
Mikko, 8v, totesi ruokapöydässä: ”Mie sytytin tällä tulitikulla vissiin eilen noi molemmat kynttilät.” 
Johon Marko, 3v, sanoi: ”Minä en usko elämäni läpi”. 

Tapahtuipa kerran… Tapahtuipa kerran… Tapahtuipa kerran… Tapahtuipa kerran…     
Marko, 9v, pelasi tietokoneella moottoripyörän taitoajopeliä.  Siinä moottoripyörä kääntyi 
paikallaan 180 astetta, ja jatkoi toiseen suuntaan.  Marko totesi: ”Ja tää ku se kääntyy, se on tosi 
realistista paperikääntymistä”. 
 

Marko, 4v: ”Marjukka, leikitäänkö kauniita ja rohkeita?” 
Marjukka, 7v: ”Ketkä on kauniita ja ketkä rohkeita?” 
Marko: ”Nää dominot on kauniita ja rosvojen luola on rohkea.” 
 

Sängyn patja oli kastunut ja sitä kuivattiin hiustenkuivaajalla.  Mikko, 4v, kävi irrottamassa töpselin 
seinästä ja sanoi: ”Äiti, jos haluaa pitää jonkun koneen käynnissä, niin täytyy irrottaa töpseli 
seinästä, muuten se kuluttaa hirveesti sähköä.” 
 

 

Mirja Rasa  (Eliel – Martta) 
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TALVIAAMUN IDYLLI 
 
Eräänä talvisena aamuna istuin keittiön pöydän ääressä. Aurinko oli noussut ja paistoi hieman 
keittiöön paljastaen syksyn nuhrat ikkunassa. Kissamme Mirri, 10 vuotta, oli syömässä. Sillä oli 
hienot tavat: ensin kuivamuonaa yhdestä kupista, sitten hieman maitoa toisesta astiasta jne. 
Poikani Antti, vajaan vuoden, istui siinä vieressä oven suussa ja seurasi kissan murkinointia. 
Ajattelin mielessäni, että ah - tässä on todellinen idylli! 
 

Yhtäkkiä, kissan litkiessä maitoa, Antti löi avokämmenellä kissaa päähän niin, että koko kissan pää 
upposi maitoon. Kissa säikähti, päästi karmean rääkäisyn, hyppäsi vastapäiseen seinään ja siitä 
Antin rinnan kautta muutamalla loikalla eteishallin poikki ulko-ovelle äänekkäästi pyytämään ulos. 
Antti tietysti kaatui suoraan selälleen ja alkoi parkua. 
 

Vaan mitä tekikään äiti? Nauraa hohotti kaksinkerroin, että se siitä idyllistä!  
 

Pakkohan se oli sitten nostaa itkevä poika syliin ja mennä päästämään Mirri ulos, viikset yhä 
maidossa. Naurusta ei meinannut tulla loppua! 
 

Antti 2 vAntti 2 vAntti 2 vAntti 2 v    

Eräänä kauniina päivänä puuhailin keittiössä, Antti leikki olohuoneessa. Yhtäkkiä tajusin, että poika 
puhua pulputtaa vähän liian kovasti leikin tohinassa. Menin katsomaan – ei ollut poikaa 
olohuoneessa, mutta puhuminen kuului edelleen.  
 

Siellähän Antti oli isänsä työhuoneessa pöydällä ja puhui puhelimeen! (Muistattehan nuo vanhat 
puhelimet, joissa oli numerokiekko ja sitä kiertämällä valittiin numero.)  Sieppasin puhelimen 
pojalta ja kysyin, että minneköhän se oli soittanut? Hyvin väsynyt ja voipunut miehen ääni vastasi: 
”Hätäkeskukseen.” Salamana pyysin anteeksi ja lopetin puhelun! Noilla vanhoilla puhelimilla kun 
vain soitaja pystyi katkaisemaan yhteyden. Mahtoi olla mies turhautunut!  
 

Toisen kerran puhelimen päässä oli Kaarina Maunulasta. Hänellä oli myös 2 vuotias poika, joka oli 
päässyt soittelemaan vieraille. Oli kiva jutella ja juuri kun piti vaihtaa puhelinnumeroita, Antti 
ystävällisesti katkaisi puhelun painamalla  nappia. Vähän jäi harmittamaan että emme sitten 
koskaan päässeet jatkamaan juttelua Maunulan Kaarinan kanssa... 
 

(Tämän jälkeen työhuoneen ovi pysyi kiinni aina, kun Antti oli irrallaan.) 
 

Antti Antti Antti Antti teininäteininäteininäteininä    
”Ei äitin poika kauas puusta putoa!” 
 

Inkerin päättämättömyysInkerin päättämättömyysInkerin päättämättömyysInkerin päättämättömyys    
Tämä alkoi jo varhaisteininä: kun pitäisi sanoa esim. jonkin esineen nimi, mieleeni tulee usein heti 
kaksi vaihtoehtoa enkä salamana pysty päättämään, kumpaa sanaa käyttäisin. Siitä syntyy sitten 
sekoitus kuten esimerkiksi ”lyhtytolppa” vs. ”lyhtypylväs” = ”lyhtytylppä”. 
 

Toinen juttu on kahden sanan etuosien vaihtaminen kuten vaikkapa lasten ”kontti”-kielessä. Esim. 
oppikoulun 4. luokalla olin salaa toivottoman ihastunut luokkaa ylempänä olevaan Jariin (nimi 
muutettu) ja hän yhtä salaa minuun. Kerran sitten ruokalassa hän tuli aivan yllättäen istumaan 
meidän tyttöjen ruokapöytään viereeni. Tietysti kikateltiin, mutta Jari ei välittänyt. Minun oli 
tarkoitus kertoa tytöille että sain ”hissasta kutosen”. Suusta se tuli ulos kuitenkin ”kussasta 
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hitosen”.  Siitä vasta varsinainen nauru repesi! Hävetti ja kikatutti samalla, mutta Jari oli onneksi 
niin kuin ei olisi kuullut mitään. (Seurustelimme tämän jälkeen jonkin aikaa.) 
 

Inkeri lainaa kirjoja lainaamosta... (vielä aikuisenakin tulee näitä ”omia” sanoja) 

SSSSannan öttiäisetannan öttiäisetannan öttiäisetannan öttiäiset    

Asuimme 1980-luvun alussa mieheni mummon pihamökissä. Sannalla oli oma huone ja Mirri-kissa 
oli hänen paras ystävänsä. 
 

Kerran taas Sannan huoneessa oli ollut liian hiljaista liian pitkään, joten päätin mennä 
kurkkaamaan mitä tyttö puuhaa. 
 

Mummo oli pari vuotta aiemmin joutunut sairaalaan ja, nuuka kun oli, oli ottanut talteen jok’ikisen 
muovisen pillerinannostelijan ja antanut ne Sannalle.  
 

Nyt niille oli löytynyt käyttöä. Purkkeja oli hyllystön hyllyllä rivissä noin 15 kappaletta – kaikki 
nurinpäin. Jokaisen purkin sisällä oli jokin pieni eläin hyttysistä hämähäkkeihin. Mirri istui Sannan 
vieressä ja yksitellen tyttö raotti kutakin purkkia sen verran, että kissa ehätti lipasemaan suuhunsa 
ötökän purkin sisältä... Varsinainen karkkiautomaatti kissalle! 

Sannan öttiäiset, osa 2Sannan öttiäiset, osa 2Sannan öttiäiset, osa 2Sannan öttiäiset, osa 2    

Muutimme omaan omakotitaloon Sannan ollessa 12 vuotias. Luulin että ainoa kanssamme 
muuttanut eläin oli kissamme, mutta kuinka väärässä olinkaan! 
 

Oli keskikesä muuton aikaan. Muutaman päivän päästä kävin Sannan huoneessa ja huomasin 
jotain liikkuvan pöydällä. Tarkempi katsominen paljasti pakasterasian, joka oli täynnä eläviä 
leppäkerttuja! Niitä oli varmaan satoja! 
 

Kysyin Sannalta varovasti, että oiskohan aika päästää leppäkertut luontoon syömään.  Menimme 
sitten koko perhe alapihan nurmikolle vapauttamaan siirtolaisia. 
 

Voi sitä hupia, minkä nämä kerttulit vapauduttuaan meille tarjosivat! Makasimme mahallaan 
nurmikolla. Hitaasti ja kankeasti ne lähtivät liikkeelle – niitä oli pian joka puolella ympärillämme ja 
päällämme. Kun yksi leppis kiipesi ruohonkorren päälle päästäkseen lentoon, seurasi joukko toisia  
leppiksiä perässä samalle lehdelle ja koko korsi taipui maahan pudottaen koko konkkaronkan 
takaisin nurmikolle. 
 

Pirkot olivat sen veraan jäykkiä, että jouduimme auttelemaan niitä kääntymään vatsalleen... 

����    Inkeri O.   
 
 

PIENIÄ JOULUTARINOITA 

TiernapojatTiernapojatTiernapojatTiernapojat 
Pojat olivat kuulleet tiernapoikien laulavan ja vähän sanoja säveliä oli tarttunut heidän mieliinsä. 
Kun vielä tiedettiin, että laulaen rahaakin tulisi, kerättiin porukka, jossa oli kaksi tokaluokkalaista 
Mika ja Marko ja eskarilainen Jarkko. Vanhempien apua ei arvittu eikä kysytty. Kaikessa 
hiljaisuudessa huolehdittiin asusteet, miekat ja tähti. Päätettiin esiintyä ensin muutamalle 
lähinaapurille. Kotiin tultiin sitten onnellisena muutama markka kourassa, ja kun äiti 
hämmästyneenä kysyi, miten teille on joku rahaakin antanut tiesivät vanhemmat pojat: Jarkko oli 
niin säälittävän näköinen. 
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TonttuleikkiTonttuleikkiTonttuleikkiTonttuleikki 
Satu oli lastentarhassa oppinut tonttuleikin ja sen hän opetti pikkuveljelleen Markolle. Ahkerasti 
harjoiteltiin isosiskon tietäessä tarkkaan mitä ja miten pitää ehdä. Pikku-veli oppi hyvin kaiken. 
Tonttulakit päässä molemmat sitten lauloivat ja leikkivät suvun yhteisessä juhlassa. Aplodit olivat 
valtavat. Kaikki meni hyvin, mutta jotakin Markolta unohtui. Kuului siskon harmistunut ääni: 
Kumarra senkin pöhölö. 

PirkkoPirkkoPirkkoPirkko----mummon sähköongelmiamummon sähköongelmiamummon sähköongelmiamummon sähköongelmia    

Pieni mummo tuossa Ämmänkadulla päin valmisteli jouluaan. Paljon oli puuhaa ollut päivän 
mittaan. Iltakahvit juotuaan hän hetken istui, kuunteli radiosta uutiset ja sammutti valot. 
Kumartuessaan puhaltamaan hän havahtui. Valo ei sammunut. Hän puhalsi sähkökatkaisijaan. 
Vähän mietteissään hän meni nukkumaan, sillä päivällä silityskin tuli tehtyä ensin kylmällä 
raudalla. 

JoulupukkiJoulupukkiJoulupukkiJoulupukki    
Pappa oli tullut jouluvierailulle ja hänestä päätettiin tehdä ”oikea” joulupukki kaikkien lasten iloksi. 
Vaatetus suunniteltiin tarkkaan ja lopputulos oli hyvä - aito Korvatunturinpukki. Jouluruokailun 
jälkeen kuului sitten koputus ovelta ja eteisestä joulupukin ääni: ”Onko täällä kilttejä lapsia?” Oli 
joulun odotetuin hetki. Moni toive toteutui. Pienin lapsista Jyri istui varmuuden vuoksi äidin sylissä 
ja siitä vähän pelokkaana katsoi tutkivin silmin joulupukkia. Omat lahjatkin haettiin äidin kanssa. 
Poistuvan pukin jälkeen sitten tämä pienin joulunviettäjä kysyi: ”Mutta miksi sillä oli isän 
saappaat?” 
 

Heli Kangas    (Mädi – Emil) 

 
 

HELIN LAPSENLAPSET... 
 

Aadan kiva viikonloppuAadan kiva viikonloppuAadan kiva viikonloppuAadan kiva viikonloppu    

Aada 5 vuotta kertoo äidillensä:”Ku meillä kummallakaan ei oo ollut yhtään kiukkuu ja mä oon 
saanu leikkii melkein koko ajan mun kavereiden kaa. Sit mä oon saanu jäätelöö, sushii ja sit äiti ku 
sä olit meijän kaa leikkipaikalla melkeen niinku normaalisti äidit on.” 
 

Laura Mäenpää   (Heli) 
 

Lotta ja nukkien nimetLotta ja nukkien nimetLotta ja nukkien nimetLotta ja nukkien nimet    
Lotta leikkii nukkekodilla ja leikkiessä puhuu vain isä, äiti, tyttö, poika. Leikkiä seuraava vieras 
kysyy vähän ihmetellen: Eikö nukeilla ole nimiä. Salamannopeudella nimet löytyvät. No on: Iki, 
Heki, Bettiina ja Juuperpee. 
 

Pyöräilimme kesäisenä iltapäivänä mummin mökiltä kotia kohti minä, äiti, Lotta ja takana tarakalla 
istui Sami. Talonrakennustyömaalla kaksi miestä maalasi aitaa ja kuuluu Samin huuto: Katso äiti 
miehetkin tekee töitä. Olin silloin yksinhuoltaja.  
 

Satu Holappa   (os. Mäenpää, Heli) 
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IRENEN NELIAPILA 
 

 
Hei hulinaa! 

 

Hanna 2-3v, leikittiin Hannan kanssa, että varis tulee pelottelemaan. Äiti oli ensin varis: ”Kraa, 
kraa, kraa”! Hannakin sitten: “Karl, Karl, Karl...” Tyttösen ihan ensimmäinen ihastus päiväkodista. 
  
Hanna 4v, ollaan puhuttu keväästä: ankat tulevat, kärpäset surisevat, linnut laulavat jne. Hanna 
innostui: ”Aku Ankka tulee, perhoset surisevat ja torstaina on maaliskuu ja Aku Ankka tulee ja 
Tupu ja Hupu ja Lupu, ja kengurut surisevat!” Sellainen on kevät. 
  
Äidillä oli pusero jossa oli neljä eläimen kuvaa. Lauri 3v, halusi tietää mitä eläimiä: norsu, hirvi, 
karhu, mursu. Laurikin: “Nossu, hiiri, lehmä, mummu.” 
  
Lauri 3v, laulaa: “Kuuluu ääni hissistä, silloin tulee hälytys päälle, silloin laulaa kissa, silloin laulaa 
kissa” ♫♪  

                                                                                                                                                                                            
                                                 
Äiti oli vihainen 2-vuotiaalle Mikolle, joka oli sotkenut valokuvat. 3-vuotias Tommi puolusti 
pikkuveljeään: “Älä lyö Mikkoa, se on vasta neljätoista”. Vuotta. 
 
Tommi, pieni 4v piimäsuu, innostuu heti ja päästää riemunsa valloilleen. Kun luvassa oli jotain 
kivaa, poikanen alkoi tanssia ja, osoittamatta kenellekään, laulaa: “Sull on iso neenää, sull on iso 
neenää” 

Hupsista! 
Olenko 

lihonnut? 

Kaksissa 
kengissä vara 

parempi! 
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 Yhtäkkiä huomasin, että 2,5-vuotias Mikko poika, joka oli ollut kateissa, tuli viereen sinistä 
suupielessä ja tuoksuen (lue: lemuten!) hammastahnalle. Kysyin: “Missä sinä olet ollut? Ai, olet 
syönyt hammastahnaa!?” “No... minä... mulla oli nälkä...” 
  
Kuten sisaruksensa, 3-vuotias Mikko laulaa ja leikkii. Iskelmä: Ei elämästä selviä hengissä, Mikko: 
“Onko olemassa hengissä? Ei oo olemassa hengissä”. 
 

Fröbelin palikat olivat kaikkien suosikkeja. Mikko: “Leijonaa mä metsästän, enkä pelkää ollenkaan, 
enkä pelkää sohvaakaan.” 
 

Ja vielä: “Meidän laivassa, meidän laivassa, siinä on iso pyllynreikä pohjassa!” 
 
 

                                                      
 

 
 

 
 

Irenen hassuista lapsosista on kasvanut komeita nuoria aikuisia. 

 
 
   

Hanna osaa jo 
syödä itse! 

 
Siis kuka kyysää 

ketä? 
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IRENE-ÄIDIN LASKUOPPI 

Vanha arvoVanha arvoVanha arvoVanha arvoitus:itus:itus:itus:    
Isä Herbert kysyi Ireneltä, nippa nappa 6v, vanhan arvoituksen: ”10 korppia istuu puussa. 
Metsästäjä tulee ja ampuu niistä kaksi. Montako jää jäljelle?”  Irene vastaa: ”Ei yhtään?”.  
 

Myöhemmin Irene esittää saman arvoituksen: ”24 kärppää istui puussa. Metsästäjä ampui niistä 
sata. Loput lensivät tiehensä. Montako jäi jäljelle?”. 

PyöräilijäPyöräilijäPyöräilijäPyöräilijä::::    
Irene on jo koulussa ja tekee matikan läksyjä. Yksi ongelma tuottaa päänvaivaa: ”Jos pyöräilijä 
kulkee 15 km tunnissa, niin kuinka pitkän matkan hän kulkee 3 tunnissa?”, ja hän käy kysymässä 
isältä neuvoa. Palaa huoneeseensa ja kohta tulee voipuneena vastauksen kanssa: ”75 000 km.”   
 

Irene Oesch   (Herbert – Emil) 
 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
 
 

SILONSAAREN LAULUILLSILONSAAREN LAULUILLSILONSAAREN LAULUILLSILONSAAREN LAULUILLATATATAT    
 

Rautiaisen ja Vallaksen (Marketta ja Ilona, Uno) perheet viettivät 60-luvun alkupuolelta lähtien 
kesänsä Jaalan Silonsaaressa. Kummankaan perheen mökillä ei ollut sähköjä, joten iltaisin ei 
katsottu tv:tä, vaan saunottiin ja uitiin. Hyvin usein molemmat perheet saunoivat yhdessä ja silloin 
ilta jatkui aina saunan jälkeen yhteislaululla. Aluksi laulettiin vanhempien lempilauluja, jotka olivat 
enimmäkseen kansanlauluja sekä sota-ajan iskelmiä ja schlagereita. Siinä tulivat Eldankajärvet, 
Röhön rannat, Isontalon Antit, Lili Marlenet ja laaja repertuaari muita. Lasten opittua kaikki laulut, 
hekin pääsivät ehdottamaan suosikkejaan ja laulu valittiin vuoronperään ikäjärjestyksessä 
nuorimmasta alkaen. 
 
Vähitellen vuosien vieriessä, kun lapset aikuistuivat ja hajaantuivat maailmalle, lauluillat alkoivat 
hiipua satunnaisiksi, useimmiten A-O Rautiaisen organisoimiksi lauluhetkiksi, joita oli usein, kun 
joku isompi porukka osui Silonsaaren mökeille yhtäaikaa. 
 

 

Lauluiltaan 
mennään 
"junalla". 
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Tuomo (Ilona - Uno) sitten aivan ex tempore keksi soittaa muut mökit läpi ja kutsua paikallaolijat 
laulamaan.  Lisähoukutuksena oli lupaus tarjota konjakkia ja Fazerin sinistä. Tästä alkoi uusi 
lauluiltaperinne. Uusi käänne tapahtui 2000-luvulla, kun 60-luvun lapset nyt vakiintuneina 
perheenäiteinä ja –isinä olivat alkaneet jälleen viettää kesiä Silonsaaressa, jonne oli noussut myös 
uusia kesämökkejä. Vuonna 2005  
 

Kerran kesässä Tuomo kokoaa ”junaansa” laulajat eri mökeiltä ja kuskaa porukan laulamaan 
kulloinkin järjestelyvuorossa olevalla mökille. Tilaisuus alkaa iltapalalla, mutta sen jälkeen 
noudatetaan sääntöjä, jotka ovat: 1. Ei seurustella, vaan lauletaan. 2. Nuorin valitsee ensimmäisen 
laulun ja siitä jatketaan ikäjärjestyksessä. 3. Säälitään naapureita ja lauletaan sisätiloissa, vaikka 
olisi kuinka kaunis ja lämmin kesäilta. Laulun aloittaa aina Anu (Marketta, Uno) ja joskus, kun hän 
ei ole ollut paikalla, ei koko touhusta ole tullut oikein mitään, vaan säännöstä numero yksi on 
vähän lipsuttu. Vaikka ei olisikaan kovin kummoista laulunlahjaa suotu, niin innokkaita me olemme 
ja muistissamme on äiti-Ilonan lausahdus: ”Äänellään se variskin raakkuu.” Meidän 
lauluilloisamme pääasia on laulamisen ilo ja se, että se tulee sydämestä!    
 

 
 

Merja Vallas   (Ilona – Uno) 
 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
    

100100100100 VUOTTA SITTEN VUOTTA SITTEN VUOTTA SITTEN VUOTTA SITTEN    
     
VUONNA 1914VUONNA 1914VUONNA 1914VUONNA 1914    Gottfried OeschGottfried OeschGottfried OeschGottfried Oesch kävi Suomessa setänsä Christianin kutsumana. Työ Iittalan 
meijerissä jäi lyhytaikaiseksi, koska Gottfried joutui palaamaan Sveitsiin suorittamaan 
asepalvelustaan.  
 

Annan ja Christianin tytär Ester Ester Ester Ester, sisarussarjan toiseksi nuorin, avioitui sortavalalaisen asianajaja 
Yrjö Puhakan kanssa.  
 

Aitanga NiskanenAitanga NiskanenAitanga NiskanenAitanga Niskanen kertoi tavanneensa Lennart OeschinLennart OeschinLennart OeschinLennart Oeschin ensimmäisen kerran hartaustilaisuudessa 
joululomalla Tohmajärvellä. 
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OESCHIEN TALVITAPAAMOESCHIEN TALVITAPAAMOESCHIEN TALVITAPAAMOESCHIEN TALVITAPAAMINENINENINENINEN    

                                                                                                           
                                                                                                                   Mannerheim ja K. L. Oesch 

Mannerheim asui Kaivopuistossa sijaitsevassa huvilassa vuosina 1924—51. Huvila on vuodesta 
1951 toiminut hänen elämäänsä ja Suomen historiaa esittelevänä museona. Koti on säilytetty 
alkuperäisessä asussaan lukuun ottamatta muutamaa huonetta, jotka on muutettu näyttelytiloiksi. 

 Meillä on nyt mahdollisuus tutustua oppaan johdattamina Mannerheim-museoon ja sen uuteen 
näyttelyyn 'Mannerheim maalla, merellä ja ilmassa'.    

 
Kokoonnumme museolle                                                                                     

 
          lauantaina 7. helmikuuta 2015  kello 14 
 
Museoon pääsee kerralla vain 50 henkeä, joten meiltä on pyydetty tietoa, kuinka monta Oeschiä 
on tulossa.        

    

IlmoittautIlmoittautIlmoittautIlmoittautuuuumimimimisetsetsetset     Anna-Riitalle sähköpostilla tai tekstiviestinä 30.30.30.30.1.1.1.1.2015201520152015 mennessä. 
 

anna-riitta.vuorikoski[at]elisanet.fi  /  +358 40 5437848 
 
 

Mannarheim-museolta siirrymme kahvila Ursulaan, jonne myös teemme varauksen 
ilmoittautuneiden mukaisesti. 
 
 

MANNERHEIMMANNERHEIMMANNERHEIMMANNERHEIM----MUSEOMUSEOMUSEOMUSEO                    -        KAHVILA URSULAKAHVILA URSULAKAHVILA URSULAKAHVILA URSULA    

    

Kalliolinnantie 14                    Ehrenströmintie 3 
00140 Helsinki 

    
RaitiovaRaitiovaRaitiovaRaitiovaunuunuunuunutttt      2  &  3 

 

 

Muistutamme tapaamisesta vielä sähköpostilla tammikuussa! 

    
AnnaAnnaAnnaAnna----Riitta VRiitta VRiitta VRiitta Vuoriuoriuoriuorikoskikoskikoskikoski    

    
    

Vapaaherra Carl Gustaf Emil MannerheimCarl Gustaf Emil MannerheimCarl Gustaf Emil MannerheimCarl Gustaf Emil Mannerheim (1867-1951) 
oli kuudes Suomen presidentti ja Suomen marsalkka. 

Hän palveli lähes kolmekymmentä vuotta Venäjän 
keisarikunnan armeijassa ja osallistui mm. 1. 
maailmansotaan. Hän toimi ylipäällikkönä jokaisessa 
Suomen itsenäisyyden ajan neljässä sodassa. 

 


