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NUIJAN VARRESTA 

 

Parhaat sukulaiset, 

olemme ryhtyneet oikein urakalla kaivamaan sukuseuran arkistoja - ja mitä aarteita sieltä löytyykään! 
Uskomme, että tuoreitten ’seurapiiriuutisten’ lisäksi teitä kiinnostavat myös henkilöt ja tapahtumat 
vuosikymmenten takaa. 

Entuudestaan meillä on mainiot suvusta kertovat kirjat, joita on saanut sekä painettuna että myös 
cd-muodossa. Niiden täydennyksenä meillä on Alppitorvi-lehti, joka on ilmestynyt jo 20 vuotta. 
Ensimmäinen, vielä nimetön Mirja Rasan ideoima ja toimittama numero ilmestyi 13.12.1996. Lehdet 
sisältävät paljon tietoa sukulaisten elämästä, niin vastasyntyneistä, syntymäpäivien vietoista kuin 
edesmenneistä Oescheistä. Lisäksi on ainutkertaisia kuvauksia sukuun liittyvistä matkoista, omista 
harrastuksista ja tärkeitä pohdintoja omien juurien ja sukumuistojen merkityksestä. Alppitorvi ei olisi 
ilmestynyt 20 vuotta, ellette te, rakkaat sukulaiset, olisi lähettäneet kuvia ja juttuja rikastuttamaan 
yhteistä sukutietousperintöämme. 

Sukuseura perustettiin 50 vuotta sitten 

Leena Kontturi on tarkkana seurannut, mitä suvussa tapahtui 100 vuotta sitten ja 50 vuotta sitten, ja 
hän huomasi, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta sukuseuran perustamisesta Wernerin 
syntymäpäivillä elokuussa 1966. Vuotta myöhemmin, 1967, rekisteröitiin Sukuseura Oesch ry 
virallisesti. Tarkoituksemme on raportoida ja juhlistaa asiaa tulevissa lehdissä ja tapahtumissa. 
Juhlavuoden merkeissä Alppitorvi numero 39 lähetetään kaikille sukulaisille, joiden osoitteet ovat 
tiedossamme. 

Oesch -tapaaminen 

Päätimme tarttua ehdotukseen nostaa esiin mielenkiintoinen sukulainen, jolla oli hyvin jännittävä työ 
- Finnairin päälentäjä Olli Puhakka Esterin sukuhaarasta. Mikäpä olisi hauskempi 
kokoontumispaikka kuin Suomen ilmailumuseo Vantaalla! Olli Puhakan tyttäret lupasivat tulla 
kertomaan isästään ’siviilihenkilönä”; virallista tietoa hänen urastaan löytää monistakin lähteistä, joita 
löytää esimerkiksi wikipedian kautta. 

Tapaamisesta lauantaina syyskuun 3. päivänä on kerrottu tarkemmin Alppitorven sisäsivuilla. 
Alustavat tiedot ensi kesän juhlatapaamisesta Tohmajärvellä sekä yhteisestä Sveitsin matkasta 
juhlavuoden kunniaksi löytyvät lehdestä sekä kotisivuilta napsauttamalla ”Sukuseura Oesch”. Sieltä 
löytyy myös Klasun juttu sekä kuvia Ilmailumuseon tapaamisesta. 

Antoisia lukuhetkiä! 

Suvun jäsenten suvun tuntemusta vaalien 

pj Anna-Riitta ja Alppitorven kakkostoimittaja Leena 
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LOISTAVA KESÄRETKI TOHMAJÄRVELLE POHJOIS-KARJALAAN 
JUHLIMAAN 50-VUOTIASTA SUKUSEURAMME 
kesäkuun 10. ja 11. päivä 2017 
 
Sukuseura Oesch ry:n rekisteröinnistä 
tulee vuonna 2017 kuluneeksi 50 vuotta. 
Niinpä sukuseuran hallitus ehdottaa, että 
kokoonnumme juhlistamaan merkkivuotta 
Tohmajärvelle, Jouhkolan hoviin, jossa 
Christian Oesch perheineen asui ja toimi 
ennen oman talon ja meijerin valmistu-
mista Kemien kylään noin 7 km päähän 
Jouhkolasta. 
Kokoonnumme Jouhkolan hoviin viikon-
lopuksi, syömme hyvät ateriat, kahvitte-
lemme, tutustumme Tohmajärven luon-
toon, kuulemme esityksiä ja vaihdamme 
kuulumisia.  
Ohjelmaan kuuluu myös sääntömääräinen 
kokous, josta tiedotetaan erikseen. 

 

 

 
Jouhkolan hovi tarjoaa erilaisia ja hieman erihintaisia majoitusvaihtoehtoja, myös mahdol-
lisuuden asuntoauton tai -vaunun paikoitukseen maksua vastaan. Kiteellä, noin 15 km 
päässä, on Savikon kartano, jossa on myös majoittumismahdollisuus, samoin noin puolen 
tunnin matkan päässä Niiralassa on Hotelli Joki. Tohmajärven keskustassa, Kemiessä, on 
Minimotel, jossa voi yöpyä edullisesti. 
 
Jouhkolan hovin kotisivuilla on kuvat ja vuodepaikkojen määrät hintatietoineen sekä karta-
nosta että rantamökeistä. 
 
Jouhkolan hovi on luvannut pitää kaikki tilat meille varattuina tammikuun loppupuolelle saak-
ka. Niinpä on tärkeää tietää, kuinka moni Össi liittyy juhlintaan mukaan. 
 
Kertokaa puheenjohtajalle tammikuun puoleen väliin mennessä sähköpostilla tai 
tekstiviestillä, olisitteko tällä tietoa lähdössä Tohmajärvelle. 
 
Yhteystiedot:  Anna-Riitta Vuorikoski, Onkiniemenkatu 1 C 22,  33230 Tampere 
sähköposti: anna-riitta.vuorikoski /ä t/ elisanet.fi, puhelin:    040 5437848 
 
—————————————————————————————————————----------- 

SUKUSEURAN MERKKIVUODEN JUHLINTAA SVEITSISSÄ 
 
Sukuseuraa on pyydetty suunnittelemaan yhteistä matkaa Sveitsiin. 
 
Ajankohta on 20. - 24. syyskuuta 2017. Lähtö keskiviikkoiltana, paluu sunnuntaina. 
 
Tutustuisimme luonnollisesti Thunin alueeseen ja Thun-järveen, vierailisimme Schwarzeneg-
gissa, vaeltaisimme alppimaisemissa, yöpyisimme kodikkaissa pikku hotelleissa. Ohjelmaan 
kuuluu tietysti vierailu juustomeijerissä juustonmaistajaisineen. 
Thunin alueella voi vuokrata mountain bikeja ja nauttia pyöräilystä mukavilla vuoristoreiteillä. 
 
Jotta voisimme suunnitella matkaa ja tehdä tarvittavat järjestelyt ja varaukset, tarvitsemme 
ainakin suuntaa antavan tiedon siitä, kuinka moni olisi lähdössä tällaiselle sukumatkalle. 
Tähänkin pyydämme ilmoittamaan kiinnostuksesta tammikuun kuluessa Anna-Riitalle. 
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ARKISTOJEN AARTEITA – ILMI-TÄDIN KIRJE  

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta Oeschin sisaruskaartin vanhimman pojan, Ernstin, 
kuolemasta. Ernst syntyi 4.7.1882 Valkjärvellä ja kuoli sairastettuaan pitkään keuhkotuberkuloosia 
9.3.1916 Tohmajärvellä. 

Oheinen Ernstin puolison Ilmin kirje Herbert Oeschille liittynee sukukirjojen laatimiseen. Kirje on 
päivätty Jyväskylässä 23.10.1966. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Hyvä Herbert! 

Kirjeesi Martalle ilmaisee, että et ole saanut jäljennöstä puheestani viisi vuotta sitten Ruhan 
sukukokouksessa, vaikka olen sen lähettänyt. 

Toivot myös, että Martta kertoisi jotain isästään, mutta hän oli vaan 8 kuukauden vanha, kun isä 
kuoli. Ernakin oli vajaa 3 vuotias silloin. Eivät he muista mitään. Vaikka olimme Tohmajärvellä 
naapureita, en minäkään tiedä Ernestistä ja Emilistä paljoakaan. Minun ikäisiä olivat Werner ja 
Arthur. Kävimme oppikouluakin eri kaupungissa. Oesch’it kävivät Viipurissa ja minä Helsingin 
vanhaa suomalaista yhteiskoulua. Ainoastaan joulu- ja kesälomalla olimme yhteisillä retkillä 
samanikäisten kanssa. 

Ernst Fredrik Oesch synt. 4 p. heinäkuuta v. 1882, Veikkolan hovissa Valkjärvellä. 

Sisäänkirjoitettu Keisarillisen Aleksanderin Yliopistoon Suomessa kesäkuun 5 p. 1901 Viipurilaisen 
Osakunnan ja Filosofisen Tiedekunnan Hist. filosof. osaston jäseneksi. 

Heikon terveyden tähden piti kuitenkin keskeyttää Yliopistolliset opinnot ja hän toimi isänsä liikkeiden 
prokuristina Tohmajärvellä. 

Solmi avioliiton Ilmi Achtén kanssa 4 päivänä toukokuuta v. 1912. Vihkijä oli rovasti T. G. Warén 
(Harry Variksen setä). 

Kuoli 9 p:nä maaliskuuta v. 1916 Tohmajärvellä. Haudattu Tohmajärven vanhaan hautausmaahan. 

Ilmi Oesch o.s. Achté synt. 15. marraskuuta 1886 Porissa. 

Suorittanut ylioppilastutkinnon v. 1906. Saanut kansakoulunopettajapätevyyden Jyväskylän semi-
naarista vuonna 1908. Toimi ensin opettajana Puhoksen kansanopistossa. Valittiin vuonna 1910 
Tohmajärven kirkonkylän, Kemien kansakoulunopettajaksi. Oli siinä toimessa 43 vuotta. Saanut 
kultaisen ansiomerkin. Nyt on eläkkeellä ja asuu tyttärensä Martta Oesch’in luona Jyväskylässä. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Näin Ernstin puoliso Ilmi kirjoitti Herbertille. Tyttäristä Martasta ja Ernasta kerrotaan sukuseuran 
julkaisussa Oesch -suku Suomessa 2. Ernstin sukuhaara jatkuu Ernan lapsissa ja lapsenlapsissa, 
joiden tiedot löytyvät sukutauluista. 

Arkistojen kätköistä toimittanut Anna-Riitta 
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SUKUSEURAN SYYSKOKOUS ILMAILUMUSEOSSA 

 

Olli Puhakan nimityskirja Mannerheim -ristin ritariksi 

Lentämisestä ja sukumme kuuluisimman 
lentäjän - Olli Puhakan elämäntyöstä kiinnos-
tuneet sukuseuramme jäsenet kokoontuivat 
3.9.2016 ilmailumuseoon 60 hengen voimin.  

Luvassa oli kiinnostava käynti ilmailumu-
seoon asiantuntevien oppaiden ohjaamana. 
Kuuntelimme henkeä pidättäen oppaiden 
kertomuksia sodanaikaisista ilmataisteluista. 
Museon hankkiman, 50 vuotta merenpohjas-
sa viruneen, Messerschmitt 109 -hävittäjän 
hylkyä tutkittiin ajan kanssa. Suomalaisten 
lentokonesuunnittelijoiden sodanaikaiset len-
tokoneet kävivät myös tutuiksi. Hallista 
löytyivät sekä Convair-matkustajakone että 
Draken hävittäjä. Pääsivätpä nuorimmat ko-
keilemaan myös suihkukoneen simulaattoria 
saaden tuntumaa kentältä noususta ja 
laskusta.  

Kiintoisan esityksen omasta isästään piti 
Marja-Terttu Mäkipeska. Olli Puhakan 
elämästä hän oli koonnut henkilökohtaisen ja 
mieleenpainuvan esityksen valokuvineen. 
Hän kertoi hauskasti Esterin sukuhaaran 
arjesta sekä Museokadulla että Kellosalmen 
kesäpaikassa. Hänen taustoitti isänsä mesta-
rillista ja onnekasta uraa sodan aikaisena 
hävittäjälentäjänä. Varsinaista elämäntyötä 
Finnairin lentäjänä ja lentotoiminnan johtaja-
na hän kuvasi lehtileikkein ja monin kuvin. 
Näytteillä olivat Olli Puhakan Harmon patsas, 
kunniamerkkien nimityskirjat ja lentäjänlakit. 

Teksti ja kuvat Klasu 

 

Kokouksen nuorin 
osanottaja Esmeralda 
Oesch isänsä Villen 
sylissä suorittamassa 
simulaattorilaskua 
kentälle. 



OLLI PUHAKKA – MESTARILENTÄJÄ 
 

 
 
Olli Puhakka syntyi Sortavalassa Yrjö ja Ester 
Puhakan (o.s. Oesch) perheeseen. Perhe 
muutti pian Puhakan syntymän jälkeen 
Helsinkiin.  
Sotilasuransa Puhakka aloitti 6. kesäkuuta 
1935 astumalla asepalvelukseen Ilmailukou-
luun. Hänet ylennettiin reservin vänrikiksi 18. 
elokuuta 1936. Puhakka kutsuttiin 
palvelukseen lentolaivue 26:een 1. kesäkuuta 
1939. Laivueen kalustona oli tuolloin Fokker 
D.XXI -hävittäjät. Puhakka ampui talvisodassa 
Fokkerilla alas 4 vastustajan konetta. 
Laivueen vastaanotettua Fiat G.50 -hävittäjät 
helmikuussa 1940, Puhakka ampui 
konetyypillä vielä kaksi vastustajan konetta 
alas ennen sodan päättymistä. 
  
Jatkosodan alettua Puhakka palveli samassa 
laivueessa 26. lokakuuta 1941 asti, jolloin 
hänet komennettiin Lentolaivue 30:een.  
2. kesäkuuta 1942 hänet siirrettiin takaisin 
LeLv 26:een, jossa hänet ylennettiin lentueen 
päälliköksi. 29. joulukuuta 1942 seurasi 
ylennys kapteeniksi, ja 9. helmikuuta 1943 
siirto Messerschmitt Bf 109 -koneilla 
varustettuun Lentolaivue 34:ään, 3. lentueen 
päälliköksi. 2. elokuuta 1943 laivue 
siirtyi Kymin lentokentälle, josta se suoritti 

torjuntalentoja Kotkaan suuntautuneita 
ilmahyökkäyksiä vastaan. 14. helmikuuta 
1944 laivueen nimeä täsmennettiin lisäämällä 
nimeen toimintaa kuvaava etuliite, jolloin 
uudeksi nimeksi tuli Hävittäjälentolaivue 34. 6. 
maaliskuuta laivueen 2. lentue luovutettiin 
koneineen ja ohjaajineen Lentolaivue 30:lle, 
tämän vuoksi laivue toimi sodan loppuajan 
kahdella lentueella.  
 
Huhtikuussa 1944 laivue vastaanotti 
Messerschmitt Bf 109 G-6 -koneet luovuttaen 
samalla vanhan kalustonsa Lentolaivue 24:lle. 

Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alettua laivue 
siirtyi ensin 12. kesäkuuta 1944 Immolaan, 
josta se siirtyi Lento-osasto 
Kuhlmeyn tieltä Lappeenrantaan 16. kesä-
kuuta. Viimeiseen sodanaikaiseen 
tukikohtaansa, Taipalsaareen, laivue siirtyi 23. 
kesäkuuta 1944. Laivue saavutti jatkosodassa 
Messerschmitt -kalustolla 345 ilmavoittoa 
menettäen 30 hävittäjäkonetta. 

 
Olli Puhakka ampui MT -kalustolla 
lentäessään alas 26 vastustajan konetta. Hän 
selvisi hengissä monista kiperistä paikoista. 
17. kesäkuuta 1944 hän teki Heinjoella 
onnistuneen pakkolaskun. Viipurin ja Tali 
Ihantalan ratkaisutaisteluissa hän saavutti 
lukuisia ilmavoittoja. Hänet nimitettiin 
Mannerheim ristin ritariksi numero 175. 
 
Olli Puhakka jäi sodan päätyttyä 
Ilmavoimien palvelukseen 25. heinäkuuta 
1946 asti, jolloin hän erosi omasta 
pyynnöstään. Puhakka toimi liikennelentäjänä 
ja lentotoiminnan johtajana – nykytermein 
pääohjaajana - Finnairilla vuoteen 1971 asti.                                                                                                                    
 

Aineiston koonnut Klaus Oesch 

  
 

 



 

 

8 

 
 
 
 

Lähteet: 

Yotube video: Lentäjäurani pahin kokemus 

Hävittäjälentolaivue 26 - Olli Puhakka 
https://www.youtube.com/watch?v=HkGCWsT4rJ
8 

webbilinkit 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Olli_Puhakka 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lentolaivue_34 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lentolaivue_26 
http://www.mannerheim-
ristinritarit.fi/ritarit?xmid=125 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Lentolaivue_3
4:n_ilmavoitoista_ja_sotatoimitappioista 
http://ilmailumuseo.fi/wp-
content/uploads/2015/07/kokoelmat_9_2013.pdf 
 
Finna hakukoneen kuvia Olli Puhakasta 
https://www.finna.fi/Record/sa-kuva.sa-kuva-
165715 
https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Tunn
ettu+h%C3%A4vitt%C3%A4j%C3%A4lent%C3%
A4j%C3%A4+Olli+Puhakka+koulutuskeskuksessa
+Utissa+ohjaajaoppilaansa+seurassa.&type=AllFi
elds&limit=20&sort= 
                                                                                                           

      
 
Tuomo Soirin kirja ”Iskulaivue” kertoo ajasta,                                                                 
jolloin Olli Puhakka lentueineen toimi 
Kyminlinnan kentältä vuosina 1943-1944. Kirjan 
voi löytää hyvällä onnella antikka.net:istä. 

https://www.youtube.com/watch?v=HkGCWsT4rJ8
https://www.youtube.com/watch?v=HkGCWsT4rJ8
https://fi.wikipedia.org/wiki/Olli_Puhakka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lentolaivue_34
https://www.finna.fi/Record/sa-kuva.sa-kuva-165715
https://www.finna.fi/Record/sa-kuva.sa-kuva-165715
https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Tunnettu+h%C3%A4vitt%C3%A4j%C3%A4lent%C3%A4j%C3%A4+Olli+Puhakka+koulutuskeskuksessa+Utissa+ohjaajaoppilaansa+seurassa.&type=AllFields&limit=20&sort
https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Tunnettu+h%C3%A4vitt%C3%A4j%C3%A4lent%C3%A4j%C3%A4+Olli+Puhakka+koulutuskeskuksessa+Utissa+ohjaajaoppilaansa+seurassa.&type=AllFields&limit=20&sort
https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Tunnettu+h%C3%A4vitt%C3%A4j%C3%A4lent%C3%A4j%C3%A4+Olli+Puhakka+koulutuskeskuksessa+Utissa+ohjaajaoppilaansa+seurassa.&type=AllFields&limit=20&sort
https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Tunnettu+h%C3%A4vitt%C3%A4j%C3%A4lent%C3%A4j%C3%A4+Olli+Puhakka+koulutuskeskuksessa+Utissa+ohjaajaoppilaansa+seurassa.&type=AllFields&limit=20&sort
https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Tunnettu+h%C3%A4vitt%C3%A4j%C3%A4lent%C3%A4j%C3%A4+Olli+Puhakka+koulutuskeskuksessa+Utissa+ohjaajaoppilaansa+seurassa.&type=AllFields&limit=20&sort
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IM MEMORIAM 

   

 

 

MIKKO JUHANI LOUHIVUORI 

27.7.1952 – 16.9.2016 

 

Mikon vanhemmat olivat biokemisti Antti Louhivuori ja Anna-Maija, o.s. Waris (Martan sukuhaara).  

Perheeseen kuuluivat isot siskot Anna-Riitta ja Marja sekä pikkuveli Jukka.  

 

Koulunsa Mikko kävi Orivedellä ja valmistui 1971 ylioppilaaksi Oriveden yhteiskoulusta.  Mikko 

harrasti kouluaikanaan monia asioita, muun muassa lentokonemallien rakentamista Jukka-veljen 

kanssa, shakkia ja filateliaa. Musiikkia harrastavan perheen iloksi hänestä kehittyi niin etevä pianisti, 

että hänen opettajansa Tampereen konservatoriossa olisi toivonut hänen ryhtyvän opiskelemaan 

Sibelius-Akatemiassa. Kouluaikana herännyt kiinnostus teologiaan ja oma hengellinen herääminen 

johdattivat Mikon kuitenkin opiskelemaan teologiaa Helsingin yliopistossa. Kandidaatin tutkinnon 

Mikko suoritti 1976 ja papiksi hänet vihittiin Kuopion hiippakunnassa 1976. Tätä seurasi teologian 

lisensiaatin tutkinto 1982 kanaanilaisen temppelin esihistoriaa käsittelevällä työllä. Mikko väitteli 

filosofian tohtoriksi Heprealaisessa yliopistossa Jerusalemissa 1988 varhaispronssikauden alun 

keramiikkaa käsittelevällä tutkimuksella. Vuonna 2010 Mikko väitteli teologian tohtoriksi Åbo 

Akademissa aiheenaan eteläisen Levantin neoliittista symboliikkaa tutkiva semioottinen analyysi. 

 

Opiskelujen alkuvaiheessa Mikko halusi tutustua Israeliin ja meni kesätöihin kibbutsille. Siellä hän 

tutustui Nimeh Tahhaniin, jonka kanssa hän avioitui Kuopiossa. Nimehin omien sanojen mukaan 

Mikko oli puolisona tasapuolisesti sekä suomalainen että arabi: hän kunnioitti ja tuki vaimoaan  

 

kuten suomalainen mies ja rohkaisi olemaan itsenäinen ja riippumaton; hän oli myös arabimies, 
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kodin vahva pää. Heidän neljä lastaan, Lauri, Irma, Eveliina ja Antti, muistavat isänsä rakastavana, 

huumorintajuisena, kaikesta kiinnostuneena persoonana, joka loi ympärilleen turvallisen ilmapiirin 

Beit-Jalan kodissa Palestiinassa ympärillä vallitsevasta kuohunnasta huolimatta, Jumalaan turvaten.  

 

Mikko menehtyi vaikean sairauden murtamana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Hänet 

siunattiin Oriveden kirkossa 8. lokakuuta. 

 

Eero Junkkaala kirjoitti 3.10. muistokirjoituksessaan ”Mikko ja minä”: 

 

”Aurinko paahtoi kuumasti ja hiki virtasi, vaikka vain istuimme kiviraunioiden päällä ja luimme 

Raamattua, Jesajan kirjan luvut 36 ja 37 alusta loppuun. Annoimme Sanan puhutella. Sitten 

oppaamme Mikko Louhivuori selitti, mistä suunnasta assyrialaiset tulivat, millainen taistelu tuossa 

rinteessä käytiin, miten Lakis valloitettiin ja mitä dokumentteja siitä on vielä jäljellä. Vanha testamentti 

alkoi elää ennen kokemattomalla tavalla.  

Rockefeller-museon yhteydessä on Israelin museovirasto, Israel Antiquities Authority. Mikko 

Louhivuori oli talossa ainoa ei-juutalainen, mutta ”pakanana” tämä vakaumuksellinen kristitty teki 

huikean päivätyön laitoksen atk-alan erityisasiantuntijana.  

Kotimaa-lehti kysyi minulta heinäkuussa 2016, kuka on minulle tärkeä teologi. Ei tarvinnut kahta 

sekuntia miettiä: Mikko Louhivuori. Olen äärettömän kiitollinen siitä, että opin tuntemaan Mikon jo 

1970-luvun alussa ja sain olla vielä hänen sairasvuoteensa ääressä muutama viikko sitten. Ehkä 

edellä kerrottuja seikkojakin enemmän opin Mikon nöyrästä elämänasenteesta, uskon 

syvällisyydestä ja rakkaudesta totuuteen. Hän kuunteli kaikkia, mutta ei seurannut ketään. Hän 

tiedonjanonsa oli loppumaton ja lukeneisuutensa ylivertainen.”  

 

Tekstin ja kuvan toimitti Anna-Riitta  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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TALVITAPAAMINEN VILLA KIVESSÄ 28.2.2016 
 
Serkulleni Anna-Riitalle  
 

Meillä oli treffit siskoni Kirstin kanssa Ateneumin eteisessä, kävimme katsomassa yhdessä 

Japonomania -näyttelyn ja sitten menimme kävellen Villa Kiveen, joka löytyi helposti.  

Sukulaisia oli paikalla noin kolmekymmentä. Kiuru kertoi, että joitakin ilmoittautuneita oli jäänyt pois, 

mutta ainakin Emilin, Unon, Lennartin, Esterin, Martan ja Gottfriedin sukuhaaroista oli useampi 

mukana. 

Marja toivotti meidät tervetulleiksi ja ohjasi kahvipöydän antimia hakemaan. Kiuru, serkkumme 

Marjatta ja hänen tyttärensä Heli olivat kattaneet kahvipöydän croissanteilla, juustoilla ja muilla 

herkuilla.  Klasu alusti Vesa Määtän puheenvuoroa kertomalla isoisänsä papereiden löytymisestä 

vuonna 2006 Hesperiankadun asunnosta sekä siitä pitkästä prosessista ja suuresta tukijoiden 

joukosta, joka kirjan tekemiseen on liittynyt. Historioitsija Vesa Määttä oli miellyttävä ja ymmärrettävä 

puhuja, hän pohti Lennartin luonnetta ja arvomaailmaa, kävi joitakin hänen elämänsä käännekohtia 

läpi, mutta jätti varsinaiset sotatapahtumat vähemmälle. Ainakin Anssi ja Klasu käyttivät 

kommenttipuheenvuorot. Kysymykseen, mitä pitäisi tutkia lisää, Määttä vastasi sodan jälkeistä 

aikaa, yhtä lailla kuin suomalaisille vuoden 1918 sota on aiheuttanut traumoja, niin myös jatkosodan 

jälkeinen aika.  

 

 
Rovasti Miika Vuola kertoo näkemyksiään Villa Kivessä. 
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Sitten oli aika täyttää kahvikupit uudelleen ja Marja kertoi, miten rovasti Miika Vuola oli keksitty 

toiseksi puhujaksi. Hän kertoi harrastavansa historiantutkimusta ja että siihen liittyy myös 

hengellinen näkökulma. Erityisesti jääkärikenraalit kiinnostivat häntä. Vuola luki otteita Helge 

Seppälän, Joppe Karhusen ja Lasse Laakkosen kirjoista. Yksi ajatus, joka jäi mieleeni, liittyi 

Tuntemattoman sotilaan Vanhalan repliikkiin sodan loppuessa: "Sosialististen Neuvostotasa-

valtojen Liitto voitti, mutta hyvänä kakkosena tuli maaliin pieni ja sisukas Suomi", nyt, kun aikaa on 

kulunut, Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa ei enää ole, se on hävinnyt.  

Marja jakoi kiitoskukkaset puhujille, Klasu teki yhteenvedon ja jatkoimme seurustelua pöydissä. 

 

Esitelmien jälkeen kirjapinot hupenivat Marian 

hoitaessa myynnin. Minä ostin itselleni ja 

lapsilleni. Kirsti vei mukanaan kirjan myös 

veljellemme Matille Turkuun, jonne hän pääsi 

Marjan ja Anssin kyydissä. Kiuru ja Merja 

kävelivät kanssani rautatieasemalle. 

Minä aloin jo junamatkalla Joensuuhun tutus-

tua ostamaani kirjaan K.L. Oesch ylivoimaa 

vastasssa. Kirjassa on laajat viite-, lähde- ja 

henkilöhakemistot. Yllättävää oli, että Alppi-

torvikin löytyy sieltä! 

Klasu kertoi omassa aloituspuheenvuoros-

saan teidän oleskelusta Venetsiassa ja Timon 

taiteen tekemisestä, joten olitte ainakin het-

ken aikaa kaikkien läsnäolijoiden ajatuksissa.  

 

Lämpimiä terveisiä sukulaisilta ja minulta, 

Leena 

 

 

  
Kirjailija Vesa Määttä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Helena Salmenkallio 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvostoliitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvostoliitto
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OESCHIEN YHTEYDENPITOA ANNA-MAIJAN SILMIN, osa 1 

Anna-Maija Halila, ent. Louhivuori, o.s. Waris, 
Christian Oeschin kuopuksen, Martan tytär, 
aloitti päiväkirjojen kirjoittamisen hyvin 
erikoisissa olosuhteissa. Ajattelin, että teitä 
saattaisi kiinnostaa 12-13-vuotiaan tytön 
kuvaus elämästä Oesch -suvussa. 

Martta ja Harry asuivat päiväkirjan 
kirjoittamisen aikaan Turussa Harryn 
toimiessa kasvitieteen professorina Turun 
yliopistossa. 

Päiväkirjan Anna-Maija sai Aitanga-tädiltä ja 
hän kutsui kirjaa Pupu-Jussiksi.  Päiväkirja 
vilisee nimiä, joista monet ovat varmaan teille 
tuttuja, mutta selvyyden vuoksi olen kuitenkin 
täsmentänyt nimet päiväkirjaotteen loppuun. 
Olen myös kopioinut tekstin päiväkirjasta 
sellaisenaan, editoimatta välimerkkejä tai 
mitään muutakaan kirjoitusasuun liittyvää. 

Anna-Maijan tytär Anna-Riitta 

Kurkkumätäsairaalassa 18. XII 1935 
Helsingissä  

18. XII 1935 Keskiviikko. 12-vuotiaana 

Tässä minä istun enkä muuta voi! Niin, niin, 
nyt sitä ollaan sitten kurkkumädässä ja vielä 
Helsingissä! Olen ollut jo yli 2 viikkoa täälllä. 
Tulin tänne 2. XII.1935. Täällä on aika 
mukavia hoitajattaria. Nyt alan kertoa alusta 
alkain tätä tarinaa. 

Perjantaina 29. XI.1935 tulin kovaa vauhtia 
koulusta kotiin toverini Elsen kanssa. Klo oli 
vähän yli 4, ja vartin yli 5 lähti juna. Päästyäni 
kotiin muutin surupuvun päälleni, sukat ja 
sitten äiti lyhensi hiuksiani. Sen jälkeen 
söimme ja sitten kiireenvilkkaa asemalle. Isä 
lähti meitä saattamaan. Meillä oli vielä vähän 
aikaa asemalla ja käytimme sitä hyväksemme 
kävelemällä asemasillalla. Vaunussa, jossa 
äiti ja minä istuimme oli eräs kuuromykkä, 
ehkä 20 vuoden paikkeilla oleva mies, joka 
hymyili aina kun katsoin sinnepäin. Matkasta 
en kerro sen enempää. 

Vastassa meitä Helsingissä oli Matti-setä ja 
Anni-täti. (1) Heidän kotonaan oli Anneli (2) jo 
vastassa. Kello oli vähän vailla 11 mutta hän 
oli valvonut siihen asti. Mainitsen tässä aikoja 
Uotisen (meidän Suomen opettaja) kauhuksi, 
mutta ovathan nekin hauska muistaa. Ei kai 
tarvitsisi mainitakaan, että Anneli ja minä 
valvoimme 1/2 1 asti, jollei pitempäänkin. 

Seuraavana päivänä oli Grospapan 
ruumiinsiunaus. Se oli hyvin kaunis tilaisuus. 
Iltapäivällä oli Aitanga-tädin ja Leni-enon 
luona kahvi ja päivällinen. Kun tulin sinne, 
tunsin jo silloin pahoinvointia ja pyörryttämistä. 
Sitten alkoi minua viluttaa. Kaikki olivat minulle 
hyvin ystävällisiä. Kun äiti myöhemmin illalla 
koetti minulta kuumetta, oli minulla 39,5 
astetta. Vähän sen jälkeen tuli Aitanga-täti 
hakemaan minua ja isä vei minut Matti-sedän 
luo. Siellä minua hoidettiin sitten kaikilla 
tavoin. Minulla tuntui jo aamulla kaulassa 
vähän kipeältä, mutta illemmällä se oli jo aika 
kipeä. Sunnuntaihin mennessä se vain 
paheni. Sunnuntaina tuli tohtori minua 
katsomaan, ja hänestä se oli aivan tavallinen 
angina. Hän otti kumminkin näytteen 
kaulastani. Maanantaina hän soitti ja sanoi, 
että se oli sittenkin kurkkumätä. Vähän ajan 
perästä tuli Ambulanssi ja niin sitä lähdettiin 
kohti sairaalaa. 

Täällä sitten kysyttiin kaikenlaista, ja kun se oli 
tehty, tuli eräs täti hakemaan minua. Hän 
lausui ensin minut tervetulleeksi, ja sitten sain 
yöpaidan päälleni. Sen jälkeen lausuin hyvästi 
äidille ja niin marssittiin rappuja ylös. 
Minkätähden hyvästelyhetket ovat niin 
surullisia? Ei vastausta. 

Kun olin päässyt sänkyyni tuli kaikenlaisia tätiä 
minua ja kurkkuani katsomaan. Sain 
myöhemmin illalla 4 kertaa seerumia. Lopulta 
aloin jo hermostua! 

Seuraavana päivänä muutettiin minut toiseen 
huoneeseen. Täällä sain vielä 2 kert. seerumia 
ja 3 kertaa joitain muita aineita. kummallista 
miten ne ovat innostuneita pistämään.Täällä 
saa joka aamu kauravelliä, paitsi sunnuntaina, 
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jolloin saa manna- tai riisiryynivelliä, ilman 
sokeria. 

Aitanga-täti toi minulle käsitöitä, jotta saisin 
valmistaa Joululahjoja. Nyt ne ovat valmiit, 
mutta hän toi minulle eilen uusia aineksia. 
Tänään kävi täällä minua katsomassa 
Tuulikki, Hilkka (3), Ann-Mari (4) ja Anni-täti. 
Ann-Mari toi minulle tämän kirjan, vihon, 
värikyniä, kynän, lankaa, virkkuuneulan ja 
rihmaa. Paljon tavaraa, eikö totta. Ihmeellistä, 
miten ihmiset ovat anteliaita sairaalle. Nyt 
lopetan tältä päivältä. Hyvää yötä, ystäväni! 

 19. XII. Anna-Maija kertoo, että hän tekee 
pikkusiskolleen Sorjalle joululahjaksi kuva-
kirjaa. 

20. XII. […] Turusta soitettiin äsken ja tiedätkö 
mitä? Minä olen voittanut 50 mk:n palkinnon 
eräästä kirjoituksesta. En olisi eläessäni voinut 
sellaista kuvitellakaan. Sitten olen saanut 
hyvän todistuksen. Minä olen niin onnellinen 
että en osaa sanoakaan. Ja kaikkein ihaninta 
olisi jos pääsisi kotiin. 

22. XII. Sunnuntai […] Minua kävi tänään 
katsomassa Anni-täti, Edit-täti (5), Tuulikki (6) 
ja Ann-Mari. Oli kauhean hauskaa kun he 
kävivät katsomassa! 

24. XII. Tiistai […] Minua kävi tänään 
katsomassa Toivo-setä (7), Hilkka, Aitanga-
täti ja Ann-Mari. 

 [Anna-Maija vietti siis joulun kurkkumätä-
sairaalassa.] 

Perjantai 27.12. 

Hurraa me nuoret meripojat meillä ilo ompi 
aina eikä huolet meitä paina!!! Minä pääsen 
kotiin. Tähän päättyi sairaalassaoloni.  

 

 

 

1) Harrin veli Matti Warén ja hänen vaimonsa Anni 

2) Matin ja Annin tytär Anneli Warén-Branders, 
Anna-Maijan serkku 

3) Hilkka Kivinen, o.s. Puhakka (Ester) 

4) Ann-Mari Oesch-Sahinniemi (Lennart) 

5) Edith Oesch-Waarala 

6) Tuulikki Waarala, Toivo Waaralan tytär 

7) Toivo Waarala, Edithin puoliso                                                                

 

Martta sylissään Sorja, edessä Eliel ja Anna-Maija, 
vuosi lienee 1930. 
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LOTTA SODASSA JA RAUHAN TÖISSÄ 
 
Viimevuotisen kesätapaamisen innoittamana 
poimin kirjastosta muutamia lotta-aiheisia 
kirjoja, yksi niistä oli ” Lotta sodassa ja rauhan 
töissä”. Se olikin mainio jatko lottahistoriaan 
järjestön lakkauttamisen jälkeen. Suomen 
Naisten Huoltosäätiö perustettiin turvaamaan 
rintamalottana toimineiden naisten elämää 
tarjoamalla heille työtä ja avustuksia. 
Syvärannan tila ja lottaopisto jäivät 
Huoltosäätiön omistukseen ja onnistuneen 
liiketoiminnan ansiosta säätiön 50-vuotisen 
olemassa olon kunniaksi vuonna 1994 
päätettiin perustaa Syvärantaan Lottamuseo. 
Lotta Svärd Säätiöksi muuttuneena 
Huoltosäätiö avasi Lottamuseon vuonna 1996 
kertomaan Suomen naisten arvokkaasta 
työstä maansa hyväksi. 
 
Kirja kertoo Tellervo Hakkaraisen elämästä 
Lotta Svärd- järjestön palveluksessa sodan 
aikana, sen jatkajan Suomen Naisten 
Huoltosäätiön toimissa ja Työmaahuollon 
perustamisesta ja laajenemisesta. 
Koulutukseltaan Tellervo Hakkarainen oli 
talousopettaja ja monista ansioistaan hänelle 
myönnettiin talousneuvoksen arvonimi 1991. 
Tellervo Hakkarainen oli syntynyt 1916, 
talvisodan alkaessa hän opiskeli toista vuotta 
talousopettajakoulussa Helsingissä. Lotta-
järjestöön hän oli liittynyt 1938 ja käynyt 
kaksiviikkoisen muonituskurssin Syvärannan 
lottaopistossa. 
 
Kirjan sivulla 86 kerrotaan asemasodan 
aikaisista lottien neuvottelupäivistä ja 
kursseista. Huvudstadsbladet kirjoitti kanttiini-
päälliköiden neuvottelupäivistä Viipurissa  14.-
16.11.1942. ”Osallistujia oli viitisenkym-
mentä. Neuvottelupäivillä käsiteltiin ajan-
kohtaisia kysymyksiä, mietittiin parannuksia ja 
uusia työmuotoja. Samalla tutustuttiin toisiin 
kanttiinipäälliköihin. Lotta Oesch esitelmöi 
aiheesta Mitä hyvältä kanttiinilotalta vaaditaan 
ja lotta Hakkarainen Miten tehdä kanttiineista 
viihtyisiä. Esitelmiä seurasi aina vilkas 
keskustelu. Neuvottelupäivät loppuivat 
hauskaan laulukronikkaan kurssin osanotta-
jista. Päivien johtajina toimivat Lotta Svärd 
keskustoimikunnan muonituspäällikkö Maija 

 
 
Kuvassa Katri Salmenkallio – Reponen kenttä-
lotan työtä esittelevässä nurkkauksessa Lotta-
museon ulkorakennuksessa 2015. 
 

Genetz ja rajatoimiston päällikkö Aulikki 
Nissinen. Kun neuvottelupäivät päättyivät, 
Kannaksella alkoivat pari viikkoa kestävät 
kanttiinilottakurssit.” 

 
Kukahan oli tuo lotta Oesch?  
 
Kirjan luki Konlelat.                                                                           
 
Kirjan tiedot 
Tellervo Hakkarainen ja Maarit Huovinen  
Lotta sodassa ja rauhan töissä  
WSOY 1999 
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ALPPITORVI 20 VUOTTA 
Hakemisto vuosien 2006-2016 Alppitorvien (21-39) aiheista 

 

Kymmenen vuotta sitten ilmestyi hakemisto (Alppitorvi 21) vuosien 1996 - 2006 lehdistä. Olen 
ryhmitellyt aiheet osittain samalla tavalla kuin edellisellä kerralla tavoitteena auttaa lehteen kirjoittajia 
seuraamaan, mitä eri aiheista ja henkilöistä on kirjoitettu. Vakiopalstat ”Nuijan varresta” ja 
”Jäsenrekisteristä poimittua” olen jättänyt erittelemättä. Samoin tekstien ansiokkaat kirjoittajat 
pääsevät vain osittain esille. 
Mielestäni tämä supistettukin hakemisto antaa tiivistetyn kokonaiskuvan sukuseuran toiminnasta, 
Alppitorven monipuolisesta sisällöstä ja yksittäisten jäsenten aktiivisuudesta niin osallistujina eri 
tapahtumiin kuin kirjoittajina, esitelmöijinä ja puheenpitäjinä. Aktiivisuutenne ansioista monta hienoa 

tarinaa on tallessa lehden sivuilla ja seuran jäsenten luettavissa, kiitos teille!  t.Leena 

 
Kesätapaamiset 2007-2016 
2006 Kuvia Mäntästä (21)  
2007 Mukkulan kartano, Lahti (22) 
         Sukukokous 2007 Mukkulassa (23)   
2008 Haapaniemen pitokartano, Vammala (24) 
         Peter Döringin juustola Mouhijärvellä 
         Vuoden kokous: sukukokous (25) 
2009 Karjala-talo, Helsinki (26) 
         Kansainvälinen Oesch tapaaminen (27) 
2010 Swiss Roots -tapahtuma ~sammankomst (28) 
        Sukukokous(2011) lähestyy,oletko valmis?(28) 

2011 Villa Kokkonen, Tuusula (29) 
         Vuoden 2011 virallinen sukukokous (30) 
2012 Ravintola Kaisla, Tampere (31) 
         Kesätapaaminen 2012 (32) 
2013 Helsingissä lokakuussa (33 Nuijan varresta) 
         Sukutapaaminen 12.10.2013 (34) 
2014 Luontokeskus Haltia, Nuuksio (34) 
         Haltian haltiamainen tunnelma (35) 
2015 Lottamuseo, Tuusula (37) 
         Lottamuseoon tutustumassa (38) 
2016 Ilmailumuseo, Vantaa (39) 
 
Talvitapaamiset 
2007 Ravintola Zinnkeller, Helsinki (22)  
2008 Juustojen merkeissä G18 talo (23) 
2012 Musiikkitalo, Helsinki (30) 
2015 Mannerheim-museoon tutustumassa (36,37) 
2016 Villa Kivi, Helsinki (38,39) 
 
Muut tapahtumat 
2007 En trevlig kväll / illanvietto suurlähtystöss (22) 
2008 Suurlähettilään residenssissä (24 Nuijan varresta) 

         Lennart Oeschin kuolemasta 30 vuotta,                         
         Klaus Oeschin puhe isoisästään 27.3. (24) 
2008 Lennart Oesch seminaari (25) 
        Clothing words at the sem. on K L Oesch (25) 
          Erikoisseminaari L Oeschin elämästä ja urasta (26) 

2009 Onko Mikkeliin mänijöitä?   
         Kutsu erikoisnäyttelyn avajaisiin (26)             
2010 Swiss Roots – mukana olleiden kuv. (28) 
2011 Oesch´s Die Dritten, kutsu konserttiin (29) 
2014 Tohmajärvellä muistetaan Oeschit (36) 
2014 L Oeschille muistom. Schwarzeneggiin (36) 
2015 Uusi elämänkerta Lennartista (38) 

Seniorilounas  
Senioriserkkujen lounas 1998 (6) 
Oesch Seniorit 1999 (8) 
Seniorit ja sukuviiri 2000 (9) 
Seniorilounas 2001 (11) 
Seniorilounas kevät 2001 (11) 
Seniorilounas keväällä 2006 (21) 
Seniorilounas 28.10.2006 (21) 
 
Alppitorvi 
Alppitorvi 10 vuotta,  
vuosien1996-2006 yhteishakemisto (21) 
Alppitorven toimitus vaihtuu (27) 
Alppitorvi uudistuu (32,33) 
Saatesanat (36,37) 
Alppitorvi 20 vuotta 
vuosien 2006-2016 yhteishakemisto (39) 
 
Alppitorven teemanumerot 
2008 Harrastetaan, mus ja urh, 2 kirjoittajaa (25) 
2009 Harrastetaan, hiihto, 2 kirjoittajaa (26) 
2009 Harrastetaan, golf, 1 kirjoittaja (27) 
2011 Musiikki, 8 kirjoittajaa (30) 
2012 Käsillä tekeminen, 6 kirjoittajaa (31,32) 
2013 Viestit ja kirjeet, 7 eri toimittajaa (34) 
2014 Lapsellista, 9 eri kertojaa (36) 
2016 Sukuseuran ja – lehden merkkivuosi (39) 
 
Sukuseura 
Sukukokouksen viralliset asiakirjat (25) 
Hallitus elokuusta 2008 alkaen (26) 
Hallituksen toimintakertomus 2008 -2009 ((30) 
Toimintasuunnitelma (30) 
Kokouksen avaussanat 2011 (30) 
Uusi hallitus (30) 
Hallituksen toimintakert. 2011- 14 (35) 
Toimintasuunnitelma (35) 
 
Sukuseura 2000 
Sihteeriltä ja Kotisivut kotoisiksi (21)  
Sukutiedot ajan tasalle! (24) 
Sukutaulut (24,32,33) 
Kotisivut ja sukuwebbi (26,27) 
Muistelot talteen (29) 
Kuka kukin on –matrikkeli (27,32,33) 
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100 VUOTTA SITTEN OESCHIN PERHEESSÄ 

 

Keväällä 1916 syntyivät parin päivän välein serkukset Olli Puhakka ja Ilona Telen, molemmat äitiensä 
Esterin ja Edithin esikoisia. Serkukset Olli ja Ilona olivat Grossmaman ja Grosspapan kahdeksas ja 
yhdeksäs lapsenlapsi. 
Vain kuukautta aiemmin kuoli näiden lasten eno Ernst Oesch  33-vuoden ikäisenä sairastettuaan 
pitkään keuhkotautia. Ernstin omat pienet lapset, Erna ja Martta, jäivät kasvamaan ilman isää. 
Ilmi-äidillä kansakoulunopettajana oli säännöllinen toimeentulo Tohmajärven Kemien koulussa.  
Miten mahtoi lastenhoito olla järjestetty?  
 
Lennart Oesch ylennettiin joukkueenjohtajaksi Lockstedtin leirillä. Kesällä suomalainen 
jääkäripataljoona siirrettiin rintamalle Misse-joelle. Syksyllä Lennart saapui Suomeen värväämään 
lisää miehiä jääkärikoulutukseen. 
Lue lisää näistä jännittävistä vaiheista kirjasta K.L. Oesch – Ylivoimaa vastassa (s 42 – 47) 
”Värväystehtävissä itäisellä etapilla”. 

Vuonna 1916 Gottfried Oesch palasi Suomeen Sveitsistä, joka ei joutunutkaan sotaan. Hänestä tuli 
juustomestari setänsä Christianin Iittalan ja Lupajan meijereihin. 

Anna ja Christian Oeschin nuorimmainen Martta kirjoitti ylioppilaaksi 1916 Sortavalan tyttökoulusta. 
Kuvassa keskellä Martta. (Kirjasta Sortavalan tyttökoulu ja jatkoluokat 1857 – 1944, s 57). 
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