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NUIJAN VARRESTANUIJAN VARRESTANUIJAN VARRESTANUIJAN VARRESTA    
 
Alppitorvi ilmestyy edelleen 
 
Voimme iloiten todeta, ettei viime kevään 
Alppitorvi numero 26 ollutkaan viimeinen. 
Mirja Rasa joutui terveydellisistä syistä 
jättämään lehden toimittamisen, mutta sai 
työlleen arvoisensa jatkajan, kun Inkeri 
Oesch, sukurekisterin hoitaja, lupasi hoitaa 
myös Alppitorven toimittamisen. Olemme siitä 
Inkerille todella kiitollisia. Inkerihän on 
tähänkin asti toimittanut lehteen juuri 
sukurekisteritiedot ja on hoitanut lehden 
postituksen. Lisäksi Inkeri ylläpitää suku-
tauluja ja vie parhaillaan sukumatrikkelitietoja 
ajan tasalle. Toimittakaa siis Inkerille kaikki 
tiedot (syntymät, kuolemat, avioliittojen 
solmimiset ja purkautumiset), niin sukutaulut 
päivitetään niiden mukaisesti.  
 
Mirjalle tässä sekä lehden sisäsivulla kiitokset 
kaikista hyvistä ideoista, joista Alppitorvi on 
konkreettinen tulos, sekä ideoiden pätevästä 
toteutuksesta. Lehden toimittaminen 13 
vuotta kertoo innostuksesta ja 
paneutumisesta sukuseuran toimintaan. 
 
Suvun vanhimman, Sorja Salmenkallion 
ehdotuksen mukaisesti Alppitorveen otetaan 
mielellään tietoa ja kuvia sukulaisten 
elämästä: perhetapahtumista, elämänmuu-
toksista, harrastuksista – kaikkea sellaista, 
mistä kertoisitte kahvikupin ääressä ja mistä 
arvelette setien, tätien, serkkujen ja 
pikkuserkkujen olevan kiinnostuneita. Kaikki 
suvun piirissä kiinnostaa. Jyrki Oesch näyttää 
mallia. 
 
Tässä Alppitorven numerossa kerrotaan 
suvun jäsenistä, joiden maallinen taival on 
päättynyt. Lämmin osanottomme kaikille 
teille, joiden perheitä suru on kohdannut. 
 
Sukuseuran kotisivut ovat nyt uusissa ja 
entistä varmemmissa käsissä. Osoite on 
entinen: www.sukuseuraoesch.org. Sivut on 
määrä saattaa sellaiseen muotoon, että 
kaikilla on mahdollisuus lähettää sinne juttuja. 
Marraskuussa saa ensimmäinen ryhmä 
koulutusta kotisivujen hallintaan. 

 
Käsillä olevassa Alppitorvessa on Ingeborg 
Bottrallin, Julia Oeschin, Hansjürg Oeschin ja 
Jennifer Oeschin tervehdykset meille kaikille. 
Ingeborg oli elokuun tapaamisessa poikansa 
Francisin kanssa ja kertoo sukutaustastaan. 
Julia tuli sisarensa Siljan kanssa ja 
molemmilla oli tyttäret mukanaan. Hansjürg 
kertoo Suomen lomastaan ja Jennifer kertoo 
työstään ja harrastuksistaan. Jennifer jatkaa 
sukumme perinteitä, hän on meijerialalla. 
 
Julia kysyi viimeisenä iltana: Mitä 
seuraavaksi? Ei kestänyt kauankaan, kun oli 
päätetty, että seuraava kansainvälinen 
sukutapaaminen järjestetään Sveitsissä. 
Walter, Matthias ja Ulrich Oesch ovat jo 
käynnistäneet suunnittelun. Walther Oesch 
haluaa kuulla meidänkin toivomuksiamme. 
Heti kun olen oppinut tekniikan, kerron 
sukuseuran kotisivuilla, mitä tämä Sveitsin 
‘troikka’ on meille suunnitellut ja voitte sinne 
sitten laittaa blogiin omia toiveitanne ja 
mielipiteitänne. 
 
Keväällä, huhtikuun 18. päivänä 2010 on 
tarkoitus järjestää Helsingissä sveitsiläistä 
juurta olevien sukujen sekä Sveitsiä ja sen 
kulttuuria esittelevä tapahtuma. Siitä 
kerromme suunnitelmien edetessä sekä 
sähköpostitse että kotisivuilla. Merkitkää 
päivä jo almanakkaan, sillä ohjelmasta tulee 
varmasti mielenkiintoinen ja monipuolinen. 
Lapset halutaan myös ottaa ohjelmassa 
huomioon.  
 
Seuratkaa myös Sveitsin ystävät Suomessa –
yhdistyksen ja Alppi-Akatemian ohjelma-
tarjontaa. SYS toimii aktiivisesti ja tarjoaa eri 
puolilla Suomea mielenkiintoista tietoa 
Sveitsistä. 
 
Ja loppukevennykseksi: jos haluatte jotain 
todella aitoa sveitsiläistä tunnelmaa, katsokaa 
kotisivujen kautta Oesch’s Die Dritten –
yhtyettä. He asuvat Schwarzeneggissa ja 
ovat meille oikeasti sukua. Sveitsin Suomen 
suurlähettiläs Bucher välitti meille tiedon tästä 
todella tunnetusta ja suositusta ryhmästä.  

 Tapaammehan huhtikuun suuressa Sveitsi-
tapahtumassa!

 
                                                                                                             Anna-Riitta, pj.  
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ALPPITORVEN TOIMITUSALPPITORVEN TOIMITUSALPPITORVEN TOIMITUSALPPITORVEN TOIMITUS V V V VAIHTUUAIHTUUAIHTUUAIHTUU    
 
 
Sukuseura Oesch kiittää Mirja Rasaa ansiokkaasta työstä sukuseuran toimintatavoitteiden 
toteuttamiseksi. 
 
Mirjan loistava idea oli ryhtyä julkaisemaan sukuseuran omaa lehteä. Oma lehti on sukuseuran 
sääntöjenkin mukaan ydintoimintaa. Toimintasuunnitelmaamme on kirjattu: ‘Sukuseuran 
tarkoituksena on toimia suvun jäsenten yhdyssiteenä, kerätä tietoja suvun vaiheista… ‘  
 
Ensimmäinen lehti ilmestyi joulukuussa 1996. Ehdotuksia lehden nimeksi pyydettiin lähettämään 
Mirjalle; äänestyksen voitti Ann-Mari Oesch-Sahinniemen ehdotus ‘Alppitorvi’. Mirjan puoliso Jukka 
on ollut mukana toteuttamassa Alppitorven ulkoasua.  
 
Mirja ehti toimittaa 26 Alppitorvea. Sukulaiset ovat voineet 13 vuoden ajan luottaa siihen, että lehti 
ilmestyy ja tiedottaa suvun tapahtumista. Mirja joutui luopumaan lehden kokoamisesta 
terveydellisistä syistä ja luovutti tehtävän Inkeri Oeschille, joka tähänkin asti on hoitanut 
sukurekisteriä ja siihen liittyvää sivua lehdessä samoin kuin lehden mukana tulleen osoiteluettelon 
ja lehden postituksen.  
 
Lämpimät kiitokset Mirjalle hienosta työstä! Ja lämpimät kiitokset Inkerille Mirjan työn jatkamisesta! 
 
Anna-Riitta 
 
 
 
 

   � � � � � � � � � � 
 
 
 
 
 

� INFOA! 
 
SYS:in eli Sveitsin Ystävät Suomessa -yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta 
www.sveitsi.fi. Jäseneksi voi liittyä kuka vaan, jäsenmaksu 20€ per henkilö tai 30€ per 
perhe.  
 
SYS järjestää monenlaisia tapahtumia ja kokoontumisia sekä julkaisee jäsenlehteä, jonka 
saavat kaikki jäsenmaksun maksaneet (perhemaksulla vain 1 lehti / perhe). 
 
Alppi-Akatemia on SYSin pääkaupunkiseudun paikallisosasto. Tietoja sen toiminnasta 
löytyy SYS:n kotisivuilta. 
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JÄSENREKISTERISTÄ POJÄSENREKISTERISTÄ POJÄSENREKISTERISTÄ POJÄSENREKISTERISTÄ POIMITTUAIMITTUAIMITTUAIMITTUA    

Im Memoriam 

         Anna Marketta Rautiainen os. Oesch    29.01.1925– 12.10.2009   (Uno) 

Vihittyjä 

         04.07.2008   Marko Mäenpää ja Nina Nieminen         (Heli - Emil)   

         11.07.2009   William Börman och Johanna Lindén     (Christine – Karl – Gottfried) 
 

Syntyneitä 

         29.08.2008   Iina Olivia Elena,  Antti ja Hanna Vuorikoski    (Martta) 

 02.11.2008  Leo Emil, Heikki ja Sanna Vuorikoski     (Martta) 

     18.12.2008  Aada Emilia,  Laura ja Sami Timonen    (Emil) 

        04.07.2009   Lilja Edit, Marko ja Nina Mäenpää         (Emil)                                                                                                                    

        05.08.2009   Elmer Onni Fjalar, Niklas Sjöblom ja Marja Niemi    (Uno) 

        26.08.2009   Vilja Elina, Ville ja Minna Kontturi            (Martta)     

        19.10.2009   Samuel Erik Alexander, Martti ja Hanna-Kaisa Simojoki       (Martta)                      
  

 

Hoidan edelleen myös jäsenrekisteriä ja sukutauluja, joten ilmoittakaa kaikki muutokset 
minulle kuten ennenkin. 

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

Syntyneille ilmoittakaa myös syntymäpaikka, se on tärkeä tilastoinnin kannalta. 

 

 

Kaikki muutokset.                      Inkeri Oesch 
                    Ruutikuja 5 B 10 
                    00940 HELSINKI 

                     09 – 392 1151 
                     050 – 4622 805 
 
              inkerioesch@welho.com 
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SYNSYNSYNSYNTYMÄPÄIVIÄ V. 2010TYMÄPÄIVIÄ V. 2010TYMÄPÄIVIÄ V. 2010TYMÄPÄIVIÄ V. 2010    
 

  95959595            Brita Oesch 22.06. (Emil) 
  
  90909090            Katri Oesch 30.08. (Lennart) 
  
  85858585            Osmo Sahinniemi 13.05. (Lennart) 
        Kauko Salmenkallio 01.09. (Martta) 
  
  80808080            Soili Oesch 11.06. (Emil) 
        Aili Tavela-Oesch 31.08. (Werner) 
  
  75757575            Ralf Sjöblom 24.05. (Uno) 
  
  70707070            Tuovi Puhakka 21.01. (Ester) 
        Anita Aarnio 16.02. (Emil) 
        Mikko Aarnio 27.04. (Emil) 
        Kirmo Bergius 19.08. (Werner) 
        Paula Pirinen 25.11. (Emil) 
  
  60606060            Anneli Hartwall 18.02. (Ester) 
        Heli Oesch 30.04. (Lennart) 
        Tuula Brander 10.05. (Werner) 
        Risto Rautiainen 13.05. (Uno) 
        Arja Turkama 04.07. (Ester) 
        Paul Oesch 10.10. (Lennart) 
        Helena Ekholm 10.12. (Ester) 
        Marjo Amberg 31.12. (Emil) 
  
  50505050            Kari Hakanen 02.02. (Uno) 
         Ari Airaksinen 09.03. (Werner) 
        Jorma Oesch 24.06. (Uno) 
  
  20202020            Juhana Vallas 15.01. (Uno) 
        Jonas Mäenpää 27.04. (Emil) 
        Salla Kortelahti 30.04. (Uno) 
        Jani Hakanen 01.05. (Uno) 
        Tommi Vallas 12.05. (Uno) 
        Axel Waris 24.05. (Martta) 
        Lauri Inkeroinen 19.07. (Emil) 
        Sami Koskinen 07.08. (Emil) 
        Markus Mäkelä 01.09. (Uno) 
       Antti Oesch 22.11. (Uno) 
 

                                 

    

SESESESEURAPIIRIUUTISIAURAPIIRIUUTISIAURAPIIRIUUTISIAURAPIIRIUUTISIA     

   Onnea kaikille! 



 
 

    

                       �  ONNEA PIRKKO 70 VUOTTA!    

 
Pirkko-Liisa Kangas täytti 70 vuotta 21. syyskuuta 2008. Tässä pari tuokiokuvaa juhlijoista. 
 

 
 
 
 
Me Lissu, Emppu, Heli ja 
Anita pidimme pienen 
musiikkihetken öisellä 
Ämmänkadulla Pirkon 
ikkunan alla ja sisällä 
sitten varmistimme, että 
juhlija ja juhlahuoneisto on 
kunnossa tärkeää hetkeä 
varten. Neuvojen ja 
monien ohjeiden jälkeen 
kehotimme Pirkkoa 
levollisin mielin jatkamaan 
uniaan. 
 
 

 
 

 
 
 
Serkkusarja Emppu (Uno), Pirkko (Mädi), Anita (Helga), Heli (Mädi) ja Lissu (Helga) 
jatkavat juhlimista taas ensi keväänä. 
 
 

 

 
Juhlien jälkeen kaupunki-
kierroksella paljastui Pirkon 
tulevaisuuden suunnitelmat 
ja haaveet. Hän näytti Kari 
Juvan patsaspuiston 
veistoksen, josta hän on 
löytänyt idean uuteen 
elämäntyyliin: vauhtia ja 
vaarallisia tilanteita. 
 
 Helin ilme on vakava.  Nyt 
on siskossa pitelemistä. 
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                  �  BRÖLLOP I GOTTFRIEDS SLÄKTLED  � 
 
 
  

illiam Börman och Johanna 
Lindén gifte sej senaste 
sommar, den 11.7.2009.  

 
William är dotterson till Karl (Gottfrieds 
släktled) och Dora Oesch och samtidigt 
deras första barnbarn. Vigseln förrättades 
i brudens hemkommun, i den medeltida 
Pernå kyrka, och det glada bröllopet 
firades i dagarna två på Haiko gård i 
Borgå. 
 
Långt över hundra släktingar och vänner 
fick njuta av en storslagen fest med god 
mat, tal, sång och dans. Bruden var 
strålande lycklig och vacker som en dag 
och brudgummen stolt, stilig och rörd...  
 
Paret Johanna och William Börman 
önskas all tänkbar lycka i livet! 
 
 
      Det lyckliga bröllopsparet Johanna 
      och William Börman kort efter vigseln  
      i Pernå kyrka. 

                                             

 
 
 
 
   

������������������������ 
 
 

�  
Tästä lähtien lähettäkää kaikki lehteen tarkoitetut jutut minulle, ei enää Mirjalle! Tämä 
koskee myös seurapiirijuttuja. 
         
Lisätkää puolison syntymäaika ja –paikka liitteeksi. Vauvoille myös syntymäpaikka.        
Mahdolliset kuvat palautan, joten antakaa palautusosoite. 
 
      Inkeri 
 

KUULUMISIA LENNARTINKUULUMISIA LENNARTINKUULUMISIA LENNARTINKUULUMISIA LENNARTIN    SUKUHAARASTASUKUHAARASTASUKUHAARASTASUKUHAARASTA    

W 
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Christian ja Kati asuvat Haagassa Christian Riistavuoren vanhainkodissa ja Kati 
Helander kodissa. Erilliset asuinpaikat johtuvat kummankin vaatimasta hoidosta. Jos 
haluat yhteyttä heihin, niin voit soittaa Katri Oeschin kännykkään +358407360846 tai 
lähettää Katri Oeschille postia Helander koti Mäkipellontie 22 D Helsinki. 
 
Ann-Mari ja Osmo muuttivat juuri palvelutaloon. Osoite on Jankanraitti 23 as.20, 33560 
Tampere. Puhelinnumero on edelleen 03-2550055. 
 
Melkoisia tervaskantoja nuo sisarukset. 
 
Klaus on jäänyt eläkkeelle leipätöistä, mutta jatkaa  Tali-Ihantala tieto- ja näyttely-
keskuksen suunnittelutyössä. Museota suunnitellaan Lappeenrantaan. Poikansa Ville 
opiskelee webbigraafikoksi ja soittelee DJ:n ominaisuudessa levyjä. 
 
Paul on vielä työelämässä ja vapaa-aika kuluu paljolti vapaa-ajan asunnolla Kangasalla 
Längelmäveden rannalla. Tyttärensä Satu-Maria vaikuttaa Savonlinnan suunnalla ja on 
löytänyt alansa nuorisotyöstä. Hanna on juuri lähtenyt Singaporeen töihin ainakin pariksi 
vuodeksi. 
 
Myös Jyrki jäi noin vuosi sitten eläkkeelle ja aika kuluu erinomaisesti golfkentillä ja vapaa-
ajan asunnolla ”ulkomailla” Teiskossa, nääs. Poikansa Petteri on lähellä suvun 
alkulähteitä – työpaikka kun on meijerialan yrityksessä Arla-Ingmannilla. 
 
 
Jyrki 
 
 
 
                     ****************************************************** 
 
 
 

�  
Kuka muistaa vielä KUKA KUKIN ON-matrikkelin?  Se valmistui vuosituhannen alussa ja 
on nyt auttamatta vanhentunut. 
    
Olen aloittanut uudistamistyön (mikä nyt on keskeytynyt tämän lehden teon ajaksi)             
ja tarkoitus on lähettää uudistuneet lomakkeet viimeistään keväällä kaikille. 
 
Suurin muutos on perhetietojen eli puolison ja lapsien lisääminen lomakkeelle.           
Tämä muutos on aika vaativa, mutta mahdollinen nyt, kun on käytettävissä           
sukutaulut. 
 
 
 

HARRASTETAANHARRASTETAANHARRASTETAANHARRASTETAAN    
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Miksi pelaan golfia? 

On sanottu, että mikäli et turhaudu töissäsi, niin aloita golfin pelaaminen. Aloitin noin 20 
vuotta sitten, ja turhautuminen jatkuu eläkkeelläkin. Siis tasapaino säilyy. 

Golf on koukuttava harrastus, jossa kamppaillaan omia virheitä vastaan. Vaikka ulospäin 
saattaa näyttääkin siltä, että kamppailu tapahtuu pelaajien välillä, niin oman 
itseluottamuksen pettäminen vie varmasti epäonnistumiseen ja vastaavasti hyvällä 
asenteella ja suurella sydämellä voi keskinkertainenkin pelaaja päästä silloin tällöin 
hyviinkin tuloksiin. En käy tässä sen tarkemmin selittämään mitä golfissa tavoitellaan, 
koska se lienee kaikille selvää. Ehkä kuitenkin yksi kuuluisa määritelmä on syytä mainita, 
nimitäin Winston Churchillin mukaan ”golf on peli, jossa aivan liian pientä palloa yritetään 
saada aivan liian pieneen reikään tarkoitukseen täysin sopimattomin välinein”.   

Golf on erittäin demokraattinen harrastus siksi, että tasoitusjärjestelmä tekee mahdolliseksi 
naisten ja miesten, tyttöjen ja poikien, nuorten ja vanhojen sekä huippukuntoisten ja 
normaalikuntoisten pelaamisen yhdessä kilpaa siten, että kenellä tahansa on mahdollisuus 
voittaa. Pelissä tarvitaan fyysisen osaamisen lisäksi rautaista itsehillintää ja myös jonkin 
verran kykyä ajatella eteenpäin. 

Golfin terveysvaikutuksista on tehty jonkin verran tutkimuksia ja kaikki viittaavat siihen, että 
varsinkin yli viisikymppisille golf on hyväksi. Yksi kierros kestää noin 4-4,5 tuntia ja kuluttaa 
n. 1000–1200  kaloria – ja nimenomaan rasvaa. Golf myös pitää tasapainoaistin 
paremmassa kunnossa. Nivelet eivät joudu kohtuuttomalle rasitukselle. Golffari ei 
myöskään ole koskaan yksinäinen, mikä nykyaikana on erinomaisen tärkeää. Kauden 
ulkopuolella (siis talvella) on luontevaa osallistua seuran toimintaan seuraavan pelikauden 
valmistelemiseksi. Talvella myös saat hyvän syyn etelän matkoille. Ei tarvitse löhöillä 
rannoilla, kun viettää pääosan valoisasta ajasta kentällä. Golfkentillä liikkuu 
pääsääntöisesti huumorintajuista väkeä.  Tästä esimerkkinä näyte, joka on poimittu 
Nurmijärven Golfyhteisön Lähipeli lehdestä: 

Matkalla golfkentältä kotiin eräs yritysjohdon konsultti näki jättimäisen lammaslauman tien vieressä 
olevalla niityllä. Kun konsultti havaitsi lammaspaimenen, hän pysäytti autonsa ja sanoi paimenelle: 
"Onpa sinulla iso lauma paimennettavana. Jos pystyn arvaamaan prikulleen montako lammasta 
laumassa on, niin saanko sinulta yhden lampaan?" Paimen mietti hetken, tuumi että oli riskitöntä 
suostua konsultin pyyntöön ja lupasi hänelle lampaan. Konsultti otti esille simulointimallinsa, loi 
satelliittiyhteyden, mittasi niityt jne. Kaksi tuntia myöhemmin hän sulki tietokoneen, meni paimenen 
luo ja sanoi: "Laumassasi on 5147 lammasta." Paimen äimistyi, mutta myönsi konsultin olevan 
oikeassa. Konsultti otti lähimmän lampaan syliinsä ja laittoi sen auton takapenkille. Paimen sanoi 
konsultille: "Saanko lampaan takaisin jos pystyn arvaamaan ammattisi?" Konsultti yllättyi 
kysymyksestä, mutta hänkin katsoi riskin olevan olemattoman pieni ja suostui. Paimen sanoi: "Olet 
yritysjohdon konsultti, eikö vain?" Nyt oli konsultin vuoro äimistyä ja hän totesi: "Miten sinä sen 
tiesit?" Paimen sanoi: "Se oli aika helppoa. Ensinnäkin, kukaan ei pyytänyt sinua tulemaan tänne. 
Toiseksi, näit kovasti vaivaa pystyäksesi kertomaan minulle sellaista mitä jo tiedän. Ja 
kolmanneksi, ilmeisesti et tiedä minun toiminnastani mitään, koska voittolampaasi on minun 
koirani." 
 

Kokeile golfia! 
Harrastusterveisin 
 
Jyrki 
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KOTISIVUT UUSIKSIKOTISIVUT UUSIKSIKOTISIVUT UUSIKSIKOTISIVUT UUSIKSI    
 

Kotisivujen ylläpito ja sisällön tuottaminen ovat osaltaan olleet kynnyksinä laihaan ja 
'jämähtäneeseen' sukusivustoon. Esteenä ylläpitoon on ollut vaadittavat 'nörttivalmiudet' 
sivuston muokkaukseen ja sisällön siirtoon, muutosten tekoon jne.  
 
Uusi, testivaiheessa oleva sivusto perustuu ns. avoimeen lähdekoodiin. Periaatteessa 
kuka tahansa sukuseuran jäsen voi tuottaa sisältöä omalta koneelta suoraan sivustolle. 
Sisältö voi olla tekstiä, kuvia ja videoita. Sisällön luonti voidaan tehdä milloin vain ja 
kaikessa rauhassa sivuston toimintaa häiritsemättä.  Kun materiaali on valmis, sisällön 
tuottaja voi julkaista sisällön sivustolla eikä toimintaan tule mitään keskeytyksiä.  
 
Vastaavasti voidaan julkaistuun sisältöön tehdä muutoksia tarvittaessa. Sisällön hallintaa 
voidaan esimerkiksi vapaasti ajoittaa valitsemalla halutun julkaisupäivämäärän 
tulevaisuuteen ja/tai määrittää milloin sisältö poistuu automaattisesti sivustolta tai vaikka 
siirretään arkistoon! Näin sivusto pysyy myös ajantasaisena. 
 
Osa sivustoa on julkista ja osa kirjautumisen takana. Jokainen artikkeli määritellään 
julkiseksi tai rajoitetaan vain jäsenille nähtäväksi sovittujen sääntöjen mukaan, eli 
päävalikon tai alavalikon sisällön voi pilkkoa julkiseksi tai vain jäsenille näkyväksi. 
 
Tähän mennessä hallituksen jäsenet ovat saaneet kokeilla onko toimittajan lupauksilla 
katetta. Yksi koulutustilaisuus on käyty ja lupaavalta näyttää! Vielä toinen tilaisuus 
järjestetään ennen sivujen julkaisua.  
 
'Nörttivalmiuksien' puute ei tietenkään ole ainoa selitys 'jämähtäneeseen sukusivustoon'. 
Uusi konsepti ainakin antaa edellytykset ja alentaa kynnystä sisällön tuottamiseen ja 
ylläpitoon merkittävästi, koska kaikki jäsenet voivat periaatteessa osallistua 
sisällöntuottamiseen, tarvittaessa hallituksen jäsenten avustuksella. Voit esimerkiksi 
kirjoittaa juttusi normaalisti tekstinkäsittelyohjelmalla ja lähettää se hallituksen jäsenelle 
sähköpostin liitteenä ja juttu siirretään hetkessä sivustolle nähtäväksi.  
 
Ulkonäkö ja valikot ovat lähes entisellään. Päävalikossa on lisänä JÄSENILLE -valinta, 
jossa kirjaudutaan sivustolle ohjeiden mukaan. Ensimmäinen kirjautuminen vaatii 
hallituksen jäsenen hyväksynnän, joka vahvistetaan sähköpostilla.  
 
Tavoitteena on julkaista sivusto joulukuun puoleenväliin mennessä.  
 
Terveisin 
 

Renni Amberg 
 
 
 
Hallitus kiittää kaikkia 'nörttejä',  jotka ovat osallistuneet ylläpitoon ja erityisesti Pekka 
Oeschin panostusta! 
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KANSAINVÄLINEN KANSAINVÄLINEN KANSAINVÄLINEN KANSAINVÄLINEN TAPAAMINENTAPAAMINENTAPAAMINENTAPAAMINEN 2009 2009 2009 2009    
 
TAUSTAATAUSTAATAUSTAATAUSTAA    
 
Ajatus kansainvälisestä sukukokouksesta syntyi kolmisen vuotta aiemmin pohtiessamme 
silloisessa sukuseuran hallituksessa tulevia aktiviteetteja. Pekka Oeschin kautta tuli linkki 
Saksassa Julia Oeschin järjestämästä kansainvälisestä Oesch kokouksesta. Marja Oesch 
innostui asiasta ja järjesti delegaation verkottumaan kaukaisten serkkujemme kanssa, jota 
varten seuramme antoi heille stipendin. Palaute oli hyvää ja päätimme järjestää kokouksen 
Suomeen vuonna 2009.  
 
Kävimme poikani Villen kanssa kesällä 2007 selvittelemässä taustoja Schwarzeneggissa, 
jossa monet nuorisoreilaajamme ovat majoittuneet Euroopan matkoilla ja jonne itse kukin 
kiitettävästi on ylläpitänyt yhteyksiä. Tämän ansiosta monet lapsistamme puhuvat 
erinomaista schwyzerdutschiä, ovat selvillä sveitsiläisistä juuristamme ja toimivat jo nyt 
kansainvälisen sukuverkostomme lähettiläinä. Saltzhausin nuorekas ”vanha” emäntä Vreni 
ja hänen lapsensa ovat useita kertoja vierailleet kunniavieraina Lauttasaaressa Susanna 
Kajanderin perheen luona ja Säätytalon viime vuoden juhlaseminaarissa.  
 
Kävimme myös Solothurnissa, jossa sukuseuran sivuja http://www.oesch-history.ch/ ja 
Oeschien kansainvälistä sukuteosta kokoava Matthias Oesch asuu. Puhuimme 
kansainvälisen kokouksen mahdollisuudesta ja siitä, miten monta sataa Oeschiä on jo 
facebook-naamakirjassa.  Päädyimme markkinoimaan kokoustamme sveitsiläisten saitissa 
ja sitä kautta alkoi Anna-Riitalle tulla yhteydenottoja. Ajattelimme myös mahdollisuutta 
laajentaa yhteisöllisenä verkostona kansainvälistyvän sukuverkostomme viestintää.  
 
Mitä sitten ohjelmaksi? Suomalaiset keski-iän ylittäneet on jo väsytetty näillä kotimaisilla 
sukutarinoilla. Kuitenkin keski-eurooppalaisille ne ovat täysin uusia ja myös nuorisoa 
kiinnostavia. Siksi päätimme järjestää kokoontumisen Käpylän Karjala-talolla, koska se 
symbolisoi isoisäimme isän Christian Oeschin juustomeijerivaiheita Karjalan Kannaksella, 
Tohmajärvellä ja Sortavalassa. Seminaarin aiheisiin kuuluivat myös luonnostaan Emil ja 
Lennart Oeschin elämäntarinat valokuvin täydennettyinä.  Päätimme myös tehdä pienen 
kierroksen Kruunuhaan sotamuseossa, jossa vieraat saisivat kosketuksen 1900 – luvun 
maailmansotien suomalaiseen todellisuuteen. Myös käynti kirkossa kuului asiaan sekä 
Orimattilan Ruhan kierros kunnianosoituksena Uno Oeschin elämäntyölle ja kertomaan 
maanviljelysperinteen jatkuvuudesta Timo Oeschin lapsien toimesta. Kansainvälisille 
vierailijoille ohjelma tarjosi paljon uutta ja mielenkiintoista tietoa, josta he antoivatkin hyvää 
palautetta. Monet vieraista jatkoivat Suomen kierrostaan. Myös Hansjuerg Oesch DVD 
projekteineen videoi jälleen kokousta ja vieraili myös Mikkelin jalkaväkimuseon 
juhlanäyttelyä dokumentoimassa. 
 
Kun tulevina vuosina verkotumme yhä enemmän kansainvälisesti, ovat ulkomaiset 
sukulaissuhteemme yhä tärkeämpi ja kansainvälisiin tapaamisiin osallistuminen lisää 
keskinäistä ymmärrystämme laajan sukumme vaiherikkaasta historiasta. Samaa mieltä 
tuntui olevan myös meitä monin tavoin auttanut Suomen Sveitsin suurlähettiläs Joseph 
Bucher, jonka kutsuimme sukuseuramme adoptoiduksi kunniajäseneksi.   
 
Klaus Oesch 
   (Lennart) 
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ENSIMMÄINEN PÄIVÄENSIMMÄINEN PÄIVÄENSIMMÄINEN PÄIVÄENSIMMÄINEN PÄIVÄ    
 
Perjantaina 14. elokuuta Oeschejä Sveitsistä, Saksasta, Englannista ja Suomesta 
kokoontui yhteisen ohjelman aluksi Sotamuseoon, johon tutustuttiin Klausin opastuksella. 
 
Suomen sotamuseon jälkeen tarjosimme vieraillemme mahdollisuuden opastetulle 
kiertoajelulle raitiovaunulla, bussilla tai laivalla. Kaikki valitsivat laivavaihtoehdon ja 
vietimme rattoisan puolitoistatuntisen katselemassa Helsinkiä mereltä päin. 
Sadekuurokaan ei haitannut, sillä olimme laivan sisätiloissa. Keskustelut sujuivat vilkkaina 
jo tässä vaiheessa. 
 
Laivalta ja kauppatorilta suuntasimme takaisin Kruunuhakaan Tervasaaren ravintolaan. 
Sää oli poutaantunut jo tässä vaiheessa ja jotkut istuskelivat hetken ulkosalla. Rattoisa 
tunnelma jatkui ravintolan lämmitetyllä terassilla. Tarjolla oli herkullista 
omenapuusavustettua merilohta, ruohosipuliperunakakkua ja jaloviinavoikastiketta. 

Tervasaari on saanut nimensä tervanvientiä harjoittaneiden kauppiaiden varastosta, 
joka sijaitsi saarella. Vuonna 1804 Tervasaari vuokrattiin lautavarastoksi lautakauppias 
Petter Heidenstrauchille. Hän rakensi sinne vuonna 1805 terva-aitan, joka on saaren 
ainoa säilynyt rakennus. Aitat sijoitettiin Tervasaaren, jotta ne eivät aiheuttaisi 
palovaaraa. 

Vuonna 1939 Tervasaarenkannas rakennettiin yhdistämään Tervasaarta ja 
Pohjoisrantaa. Kun pysyvä yhteys saareen oli saatu, kaupunki ryhtyi pitämään saarta 
varastonaan. Saaren ympärille rakennettiin korkea lauta-aita. Talvisin Tervasaareen 
tyhjennettiin lumikuormia. 

 Vuonna 1970 Tervasaari avattiin kokonaan kaupunkilaisille. Silloin saarella viimeisenä                  
toiminut sementtivalimo siirtyi pois. Tervasaarta ryhdyttiin laajentamaan tuomalla sinne 
täytemaata.  

Tervan varastoinnin jälkeen saarta on käytetty monin tavoin. Vuonna 1967 saaren 
terva-aittaan avattiin ravintola Tervasaaren Aitta. Rakennuksessa on toiminut vuodesta 
2007 A&S Ravintoloiden omistama Ravintola Savu.   

 

TOINEN PÄIVÄTOINEN PÄIVÄTOINEN PÄIVÄTOINEN PÄIVÄ    

Lauantaina 15. elokuuta aloitimme Karjala-talolla lounaalla. Tullessani paikalle iloinen 
puheensorina täytti ruokailutilan. Ruoka haettiin kodikkaasti noutopöydästä ja kaikki 
löysivät itselleen varmasti mieleistänsä kotiruokaa jäämättä nälkäiseksi! 

Arkkitehti Into Pyykön suunnittelema Karjalatalo valmistui vuonna 1974. Karjalaisten 
yhteisillä talkoilla rakennetun talon salit on nimetty muun muassa karjalaisten pitäjien 
mukaan. 

Lounaan jälkeen siirryttiin varsinaiseen ohjelmaan eli sukutapaamiseemme. 
Puheenjohtajamme Anna-Riitta toimi puheenjohtajana sekä suomeksi että erinomaisella 
saksankielellään lämmin hymy huulillaan, joten tilaisuutemme oli hänen ansiostaan 
epämuodollinen ja tunnelma kodikas.  
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Ohjelman kulku: 

      Sukuseuran puheenjohtajan tervehdys. 
 

Mikko Rasa näytti kuvashow’n edellisestä kansainvälisestä tapaamisesta vuonna 2005 
Langenburgissa, Saksassa. 
 
Suomalaisten läsnäolijoiden esittäytymiskierros. 
 

 

 

 
 
”Schwarzeneggista Karjalaan – 
Suomen Oeschien tarina”, 
Christian Oeschin tyttärentytär 
Sorja Salmenkallio kertoi sukumme 
kantaperheen Christian Oeschin ja 
Anna Stegmanin tulosta Suomeen 
sekä heidän lastensa vaiheista. 

    
 
      (Sovittiin, että esitys taltioidaan suvun  
               arkistoon myöhemmin.) 
 
 
 
 
( Kuvat Karjalatalolta RENNI AMBERG) 
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Kahvitauon aikana aulassa olivat Sveitsin konsuli Paduano ja suurlähettilään assistentti, 
Alppi-Akatemian rehtori Mia Lanz, jotka ovat tuoneet paikalle Sveitsiin ja Sveitsin 
matkailuun liittyvää materiaalia sekä SYSin jäsenlomakkeita.  
 

Emil Oeschin tarina, Emilin lapsenlapset Anna-Liisa Amberg ja Heli Kangas 
havainnollistivat menneisyyttä elävästi kuvamateriaalin avulla. 
 
‘Suomen itsenäisyys ja sota-ajat’ - Karl Lennart Oeschin tarina. Karl Lennartin 
pojanpoika Klaus Oesch kertoi aiheesta englanniksi. Esitys oli tiivis ja hyvin 
kohdennettu – samalla saatiin selkeä kuvaus Suomen historiasta noilta ajoilta. 

 
’Meijeri ja kartano’, Wernerin lapsenlapsi Sirkka-Liisa Carlsen kertoi isoisästään: 
muistelma oli lähetetty luettavaksi sukutapaamisessa – Mirja Rasa luki tekstin 

 

            
 
     Oesch-sukupuun esittely, Walther Oesch esittelee mukanaan tuomansa sukutaulun avulla  
                  sukulaisiamme aina Amerikkaa myöten – ja heitä on tosi paljon! 
 
Ulkomailta tulleet sukulaiset kertoivat itsestään elävästi kukin omalla tyylillään - kovin 
erilaisia taustoja löytyi aina oopperalaulajasta puuseppään! 
 
Sveitsin Ystävät Suomessa, puheenjohtaja Pentti Turunen kertoi yhdistyksen toiminnasta. 
Väliajoilla Maria Oesch-Feldt ja Mirja Rasa myivät Oesch-tuotteita osallistujille. 
Perinteisten artikkeleitten lisäksi tarjolla oli Mirjan tyttären Marjukan käsintehtyjä 
uniikkimukeja. Näitä mukeja annettiin vieraillemme muistoksi tilaisuudesta. Lisäksi vieraille 
annettiin levy, jolla oli suomalaisten säveltäjien musiikkia. 
 



16 A L P P I T O R V I  2/2009 Nro 27 

 

                         
 
                                             Ullrich Oesch kertoo suvustaan. 
 
Lyhyen tauon jälkeen nautimme illallisen Karjala-talon juhlasalissa. Illallistamme juhlistivat 
läsnäolollaan Sveitsin Suomen suurlähettiläs Josef Bucher vaimonsa Farzineh Bucherin 
kanssa. Meille oli suuri ilo ja kunnia, että he olivat koko illan kanssamme, etenkin kun 
päivä oli suurlähettilään syntymäpäivä. Lauloimme koko suvun voimalla hänelle 
onnittelulaulun. Kiitokseksi suurlähettilään paneutumisesta sukumme ja erityisesti Lennart 
Oeschin elämäntyöhön ojensimme hänelle suvun viirin. Suurlähettiläs vastaanotti sen 
pitäen persoonallisen, lämpimän puheen, jossa hän totesi tuntevansa, että olemme 
ottaneet hänet perheineen sukuumme. 
 

                              
 
                                   Sveitsin suurlähettiläs Josef Bucher 



Nro 27 2/2009 A L P P I T O R V I  17 

  
 
Lauluyhtye Kimero esitti lauluja a cappella naisen elämästä ja arjesta iloineen ja 
suruineen, rooleineen ja haaveineen huumoria unohtamatta. Kimeirassa, joka on 
perustettu 2007, musisoi kolme naista harpun säestyksellä. Laulut on säveltänyt ja 
sanoittanut Hanni Oesch (keskellä) ja sovittanut Pauliina Kallio/harppu ja Kati Panelius. 
Lauluihin liittyviä kuvia lyhyine kuvauksineen englanniksi heijastettiin valkokankaalle, jotta 
ulko-maiset vieraammekin saivat käsityksen koskettavien esitysten sisällöstä. Tekniikasta 
huolehti Hannin aviomies, sukuseuran perustajan Herbert Oeschin pojanpoika Mika 
Oesch.  
 

           
      
                                                Lauluyhtye KIMEIRA 
 
Oopperalaulaja Julia Oesch lauloi tuttuja lauluja säestäjänään Helena Salmenkallio. 
 
Näiden lauluesitysten lisäksi lauloimme yhteislauluja Sini Louhivuoren johdolla ja Helena 
Salmenkallion säestyksellä. Heli Kankaan arkistoista oli löytynyt vanha laulu 
’Frischgesungen’, joka lauletaan tästä lähtien jokaisessa sukukokouksessa!  
 

 
 
 
 Suurlähettilään puoliso 
 Mme Farzineh Bucher 
 tarkastelee Oesch-viiriä. 
 
 Oikealla puolella 
 Ullrich Oesch, 
 vasemmalla 
 Walter Oesch. 
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Pitopöydästä löytyi räättejä eri puolilta Karjalaa: 
 

silliä, graavisuolattua lohta, lämminsavustettua siikaa, perunoita, 
villisikapateeta ja gumberlandin kastiketta, vihersalaattia, sienisalaattia, 
etikoituja punajuuria, suolakurkkua hunajan ja smetanan kera, leipää ja 
levitettä 

 
Karjalainen patapaisti perunoiden ja juuresten kera 

 
Täytekakkua ja kahvia/teetä 

 
Uskon, että kaikille läsnä olleille jäi mitä parhain muisto kansainvälisestä 
sukutapaamisemme lauantaipäivän osuudesta! 
 
Susanna Kajander  
       (Ester) 
 
 

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

Walter Oesch, aktiivinen sukututkimuksen harrastaja ja matkatoimistoyrittäjä Thunista, toi 
sukuseurallemme muistoksi 2. kansainvälisestä Oesch-tapaamisesta kirjan Berner 
Oberland, Thunin alueesta kertovan lehden thun! das magazin sekä esivanhempiemme 
paikkakunnan historiikin ikivanhoine pöytäkirjoineen, joista käy ilmi sekä Oeschien että 
kantaäitimme suvun Stegmannien aktiivisuus ja vastuun ottaminen kotipaikkakuntansa 
asioiden hoidossa. Kaikkia näitä saa lainaksi puheenjohtajalta. 

 
Johannes ja 
Silvia Oesch 
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KOLMAS PÄIVÄKOLMAS PÄIVÄKOLMAS PÄIVÄKOLMAS PÄIVÄ    
 

ULKOMAISTEN VIERAIDEULKOMAISTEN VIERAIDEULKOMAISTEN VIERAIDEULKOMAISTEN VIERAIDEMME RETKI RUHAANMME RETKI RUHAANMME RETKI RUHAANMME RETKI RUHAAN    
 
Sunnuntaiaamuna satoi oikein kunnolla, mikä ei tietenkään ole omiaan nostamaan 
odotuksia korkealle maaseuturetken suhteen. Joka tapauksessa oli pikkubussimme 
hyvissä ajoin paikalla Temppeliaukion kirkon edessä odottamassa jumalanpalveluksesta 
tulevia ulkomaisia vieraitamme. Kiuru Sipilä organisoi ja minut oli hälytetty mökiltä avuksi.  
 
Kirkosta ulos pelmahtaneet vieraat vaikuttivat vähemmän pitkästyneiltä ja paljon 
rennommilta kuin olin etukäteen kuvitellut. Suurin osa näistä kaukaisista sukulaisistamme 
näytti olevan jo viidenkymmenen vuoden paremmalla puolella, mutta viidentoista hengen 
joukossa oli myös kaksi viisivuotiasta pikkutyttöä äiteineen.  
 
Sitten vain nokka kohti Mäntsälää. Moottoritieltä avautuvat sateiset ja yksitoikkoiset 
näkymät eivät erityisesti silmää ilahduttaneet, joten paluumatka Porvoon kautta alkoi 
vaikuttaa varteenotettavalta vaihtoehdolta. Pikkutyttöjen äidit taivastelivat Suomen 
kalleutta ja olivat sitä mieltä, että perhematkailuun Suomi ei tästä syystä kerta kaikkiaan 
sovellu.  
 
Mäntsälässä oli tarkoitus ruokailla eikä Suomen rumimman kirkonkylän maineesta 
Orimattilan kanssa muinoin kisannutta Mäntsälää onneksi kauan tarvinnut kierrellä, sillä 
bussin navigaattorin avulla ravintola Amizza löytyi heti. Sateessakin oli sen verran taukoa, 
että pääsimme kastumatta sisään. Ravintolan suuressa, keskieurooppalaisen kodikkaassa 
salissa oli meidän lisäksemme vain pari muuta ruokailijaa, palvelu oli ystävällistä ja 
paistettu kuhafilé iso (mutta ne pakastevihannekset!).  
 
Orimattilaan käntyvä kiemurainen pikkutie tarjoaa jo jonkin verran enemmän katsottavaa 
etenkin, kun sääkin alkoi seljetä. Bussin kurvatessa Ruhan verannan eteen olivat 
isäntäväki Jorma Oesch ja Leena Lietzen kolmine lapsineen portailla retkeläisiä 
vastaanottamassa. Kahvipöytä oli koreana ja pannu kuumana. Jorma kertoi kartanon 
historiasta ja viimeisistä vaiheista ja hänen Orimattilassa asuva serkkunsa Merja Vallas 
käänsi saksaksi. Jotkut vieraista olivat erityisen tiedonhaluisia, joten esimerkiksi talon 16-
vuotiaat kaksoset Valtteri ja Sofia saivat tehdä tarkkaa selkoa koulunkäynnistään, 
harrastuksistaan ja tulevaisuudensuunnitelmistaan. Ja saivat hyvän arvosanan 
kielitaidostaan. 
 
Kahvin jälkeen tehtiin pieni kierros ulkona ja tutustuttiin uuteen navettaan, jonka vieraat 
ehdottomasti halusivat nähdä huolimatta siitä, että heitä pariinkin kertaan varoitettiin 
navetan vaatteisiin tarttuvasta hajusta. Tässä navetassa lehmät kulkevat vapaina ja 
menevät itse ne tunnistavalle lypsykoneelle. Systeemi kuulemma vaatii opettelua niin 
isännältä kuin lehmiltäkin. Viimemainituista kaikki eivät oppineet. 
 
Itse en ollut enää mukana paluumatkalla, joka siis tapahtui Pukkilan ja Porvoon kautta, 
mutta kuulin, että matka oli ollut onnistunut. Kaiken kaikkiaankin luulen retkeläisten 
palanneen hotellille tyytyväisinä päivän antiin. 
 
Hellevi Sjöblom                                  (Ruhan kuvat löytyvät Flickr-sivustosta, josta oli ohjeet  

     (Uno)                                                                 viime kevään  lehdessä 1/2009.) 
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JULIA OESCH KERTOO OJULIA OESCH KERTOO OJULIA OESCH KERTOO OJULIA OESCH KERTOO OESCHESCHESCHESCH----TAPAAMISESTATAPAAMISESTATAPAAMISESTATAPAAMISESTA    
 

      Julia Oesch vastasi Langenburgissa järjestetyn ensimmäisen kansainvälisen 
      Oesch-tapaamisen koollekutsumisesta ja järjestelyistä. Hän tuli Suomeen  
      tyttärensä kanssa ja kertoo seuraavassa omin sanoin siitä, miten hän tämän 
      meidän järjestämämme tapaamisen koki: 
 

The Finland Oesch reunion was truly filled with a great variety of new impressions and 
experiences. I am happy that I was part of it. The organization, starting from the first 
contacts, months ago, and then the wonderful hospitality in Finland was overwhelming. 
Thank you soooo much Anna and all the others who made these days so special!!! 
 
For me the Kriegsmuseum was an interesting start which took us right into the center of 
the Oesch ancestors and especially made us more familiar with Karl-Lennart and his 
important achievements for the Finish history. Until that point I had no idea that German 
and Finish soldiers were fighting side by side in World War II.  
 
Two weeks after our return to Germany I saw a film on the public channel about 
Mannerheim and World War II. There were two photos which were showed in that film 
where Karl-Lennart was on. Wow! And somehow I might be related to this very interesting 
personality, who even appeared on the German TV decades after his life!  
 
The following boat-trip on Helsinki’s shore gave us a nice impression of the sea-landscape 
there, the many islands and the imagination of what it would be like in the winter when the 
shallow water is all frozen.  
 
New people and relatives arrived for dinner at the beautiful island-restaurant. By this time 
four different languages were spoken at the same time – Finnish, English, German, and 
Swiss German. International Oesch reunion no. 2! 
 
Saturday was filled with all kinds of Oesch stories, interesting biographies and how and 
where the Oesches live today. I learned a lot and was amazed about the full program of 
well-prepared speeches, all translated into English which helped us non-Finish speaking 
Oesches to follow along.  
 

 

 
 
 
Oopperalaulaja Julia 
Oesch esitti meille 
muutaman kauniin 
kappaleen säestäjänään 
Helena Salmenkallio.  
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The cousins Lilith and Maya, the youngest participants of the reunion found a great play-
companion in Francis Bottrall who managed to entertain them through the whole 
afternoon. In the evening we enjoyed some fantastic and fun Oesch music. I very much 
liked the three women, including Hanna Oesch who took us on a musical journey to the 
beautiful Finish emotions and landscapes. The visit of the Swiss ambassador and great 
Finish food made this day very special. 
 

          
 
                                Francis Bottrall Lilithin ja Mayan kanssa. 
 
My only concern was that there was not so much room for personal get-togethers and fun 
activities. The young generation, the children (except for Maya and Lilith) were missing. 
That is sad! There is such great family history, so much enthusiasm, amazing connections 
and organization. That needs to be passed on! I think this could be a real challenge for the 
next reunions: to integrate the young people, to make them come together and to have fun 
with each other.  
 

Sunday was a fun day, esp. for all the foreign Oesches. I liked the church service in the 
breathtaking rock-church. I never saw something like this before. However – it reminded 
me a little bit of the old rock-church at the Monte Pellegrino, near Palermo but the one in 
Helsinki is much bigger and more impressive.  
 

After the service we were again impressed by the wonderful organization of the Finish 
Oesches. On a rented bus we went to Ruha. We loved the beautiful Finish landscape 
which we saw, looking out of the bus, greens and woods everywhere. We were just waiting 
to see a real elk passing our way. Ah, I know, these cliché-type of expectations those 
tourists have! 
 

The first impression of Ruha was somehow magic. We entered a beautiful family museum, 
full of great old and new pictures, painted portraits, precious furniture, and Oesch history at 
its best. The family of Jorma gave us such a warm welcome, showed us around, hosted us 
with coffee and cake and told us the story of the farm Ruha. I really enjoyed this part of the 
visit very much. Then we went to see the cows, the animals which are the pride of the farm 
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since centuries and which were the foundation of the Swiss emigrants to build up a new 
existence in Finland.  
 
I must say that I was shocked of the pride how it nowadays appears. Maybe I am just an 
unrealistic person who has no idea how restrictive the rules are on the European market of 
milk production.   
 
Before this day I could only assume that there must be something wrong when buying a 
liter of milk for 50 cents in the supermarket. The price of 1 € or so for one liter of organic 
milk is still affordable and hopefully makes the difference of how the animals spend their 
lifes.  
 
Oh well. I am grateful for having seen Ruha with its historic and modern appearance. I 
learned a lot for myself. 
 
We all had dinner at a nice restaurant in Helsinki where Anna and some other relatives 
joined us again. It was a fun evening and I guess we entertained (or annoyed) the whole 
restaurant by being so loud and happy.  
 
Monday was departure day for Maya and I. We said Goodbye to Helsinki by walking 
through some of the beautiful clothing stores. Then we hopped on the train to Tampere 
where we flew back to Germany.  
 
Thank you all so much for this great reunion. We hope to see each other again in 
Switzerland for the international Oesch reunion No. 3.  
 
If you happen to be in the Worms area, come by, be our guest.  
 
Please stay in touch.  
    

Julia Oesch 
 
                                 ********************************* 
               
 
 
                  Hansjürg Oesch kertoo vierailustaan englanniksi ja saksaksi.  
 

TRAVEL TO TRAVEL TO TRAVEL TO TRAVEL TO THETHETHETHE    NORTHNORTHNORTHNORTH    
 

Jennifer and I rejoiced on the holidays in the high North. 13th August, we flew from 
Zurich to Helsinki. We checked in at the Park Hotel Käppylä.  
 
On Friday morning I showed Jennifer the harbour area and the white cathedral of Helsinki. 
In the afternoon, we met the first participants of Oesch meeting. We started a visit in the 
war museum. Klaus led us competently and he told us a lot about the Finnish history and 
about different wars. So we understood much better the rule of Karl Lennart Oesch. 
 
After, we went to a boat cruise. By a good dinner on the waterfront we  had enough time 
for small talk. 
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 Whole Saturday was very marked of the international Oesch meeting. This day passed 
very fast, because it was a interesting program. On Sunday, a part of our group where on 
the service in  Temppeliaukio church. Julia Oesch beautified church service with her 
fantastic voice. In the afternoon, we visited Jorma Oesch and his big farm. 
 
On the return journey, we visited the pictoresque small town Porvoo. Back to Helsinki, 
after dinner, time came to say goodbye. Thank you to our Finnish friends in favour of the 
organization and the beautiful meeting. Next international meeting will be in Switzerland. I 
will say; yes we can do that. 
 
Jennifer and I remained several days in Helsinki. We spent one day on 
Suomenlinna/Sveaborg. By train, we travelled for a day to Mikkeli for visiting the infantry 
museum. So I documented on video the exhibition about Karl Lennart Oesch, well 
informed headed by Pekka Vauhkonen. 
 
At the railway station of Mikkeli, we discovered a special train car that served Marshall 
Mannerheim during the war.  
 
By best weather we left Helsinki with Viking line to Stockholm. Sunset was so magnificent 
from the 11th floor. This „floating city“ lacked nothing. 6 restaurants, shops, bars, 
live bands. Brilliant weather the following morning. After a rich breakfast, we watched 
the fascinating ride trough the countless archipelago islands until appeared the silhouette 
of Stockholm. Wonderful weather, interesting museums and vibrant life of the city have 
impressed us. Very magic for us, the Vasa museum. As an ABBA fan it was important to 
not missing a visit to the hard rock café. 
 
SAS brought us safely and on time back to Switzerland 
 
 
~~~~~~~~~~~~ 
    

REISE IN DEN NORDENREISE IN DEN NORDENREISE IN DEN NORDENREISE IN DEN NORDEN    
 

Jennifer und Hansjürg Oesch freuten sich schon lange auf die Ferien im hohen Norden, 
Am 13. August flogen wir von Zürich nach Helsinki. Wir quartierten uns im Park Hotel 
Käppylä ein. Am Freitagvormittag zeigte ich Jennifer das Hafenquartier und  den weissen 
Dom von Helsinki. 
 
Am Nachmittag trafen wir die ersten Teilnehmer/innen des Oesch Treffens vor dem 
Kriegsmuseum. Klaus führte uns kompetent durch das Museum und erklärte uns die 
Zusammenhänge, um nachher die Geschichte von Karl Lennart Oesch besser zu 
verstehen.  
 
Bei einer gemütlichern Bootsfahrt und anschliessendem Nachtessen am Wasser konnten 
wir weitere Kontakte knüpfen.  
 
Der Samstag stand ganz im Zeichen des internationalen Oesch Treffens. Ein kurzweiliges 
Programm liess die Zeit im Nu vergehen.  
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Am Sonntag bereicherte Julia Oesch den Gottesdienst in der Felsenkirche mit ihrer 
fantastischen Stimme.  
 
Ein Besuch bei Jorma Oesch und seinem Gutsbetrieb führte uns aufs Land. Auf der 
Rückreise besuchten wir das malerische Küstenstädtchen Porvoo. Zurück in Helsinki 
nahte nach dem gemeinsamen Nachtessen der Abschied. 
 
 Wir möchten hier ein grosses Dankeschön an unsere finnischen Freunde aussprechen für 
die Organisation dieses schönen Treffens. Nun liegt der Ball bei uns Schweizern und dazu 
sage ich; Yes, we can do that! 
 
Jennifer und ich blieben weitere Tage in Helsinki. Unter anderem verbrachten wir einen 
Tag auf Suomenlinna/Sveaborg. Per Bahn reisten wir für einen Tagnach Mikkeli, um das 
Infanteriemuseum zu besuchen. So dokumentierte ich filmisch die Ausstellung von Karl 
Lennart Oesch unter der kundigen Leitung von Pekka Vauhkonen.  
 
Am Bahnhof von Mikkeli entdeckten wir den Eisenbahnwagen, der speziell Feldmarshall 
Mannerheim zur Verfügung stand.Bei der Rückreise liessen wir uns im Speisewagen 
verwöhnen. 
 
Bei schönstem Wetter verliessen wir Helsinki mit der Viking Line nach Stockholm. 
Traumhaft war den Sonnenuntergang vom 11. Stock aus zu geniessen. Auf dieser 
„schwimmenden Stadt“ fehlte es an nichts. 6 Restaurants, Einkaufsläden, Live Bands,  
Bars. Bei strahlendem Wetter genossen wir am folgenden Morgen nach einem 
reichhaltigen Frühstück die Fahrt durch die unzähligen Schärensinseln, bis die Silhouette 
von Stockholm auftauchte. Herrliches Wetter, interessante Museen und das pulsierende 
Leben dieser Stadt haben uns beeindruckt. Das Vasa Museum fesselte uns auch für fast 
einen Tag. Als ABBA Fan durfte natürlich ein Besuch im Hard Rock Café nicht fehlen.  
 
Die SAS brachte uns sicher und pünktlich wieder in die Schweiz zurück. 
 
Hansjürg Oesch 
 
 
                                ****************************************************** 
 
 
Jennifer Oesch osallistui isänsä Hansjürg Oeschin kanssa elokuun suureen tapaamiseen. 
Puheenjohtaja pyysi ulkomailta tulleita sukulaisia kertomaan itsestään, mutta ei 
huomannut pyytää Jenniferiä eteen kertomaan, mitä hän tekee. Jälkeenpäin kävi ilmi, että 
hän jos kuka on kelpo Oesch, sillä hän jatkaa suvun perinteitä toimimalla meijeristinä. 
Lisäksi hän on ollut tavattoman kiinnostunut erityisesti sotilaslentokoneista, joten 
tutustuminen Lennartin rooliin Suomen historiassa on ollut hänelle arvokasta. 
 
Jennifer kertoo itsestään englanniksi ja saksaksi. 
 

JENNIFER OESCH JENNIFER OESCH JENNIFER OESCH JENNIFER OESCH KERTOOKERTOOKERTOOKERTOO    
 
My name is Jennifer Oesch. I am a daughter of Hansjürg Oesch. I was born at 16th 
October 1987. Since august 2007, I live in Willisau (Lucerne). I made a 3 year education to 
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the milk technology. I am active in the milk business sector, so I work with milk for dairy 
products. The profession as cheese- and dairy maker was previously known, these two 
professions have together concludes themselves (at least in Switzerland). Is it called now 
milk technologist. 
 

                                .  
 

                                          
 
I do the same or something similar, who emigrant Christian did. But I still didn’t it, when I 
decided my choice of profession. As a child I liked it to deliver milk in the dairy with my 
uncle. I thought it was just fascinating and also I love dairy products. 
 
Since my childhood, I’m also fascinated by the military. I am enthusiastic about combat 
aircrafts. Technical side, I have very little ideas. What is more impressed the shape of the 
aircraft and skills of pilots. So I started to write a story in 2004, without knowing about Karl 
Lennart Oeschs history and his family tree. Now I think, my interests are not random. 
 
Oesch family history is very fascinating. I am also very fascinated about history of old 
Egypt and France. 
 
Regarding history following falls me up. Christian said: „Is it in your responsibility to protect 
and develop the family tree, which itself has increased after soon half a century in Finland 
with 28 grandchildren. To get next for unusually honor and benefits.“ 
 
I would say, thank you to the Finnish friends for the good organized Oesch meeting. It was 
very pleasant for me to meet different Oesch’s, especially from Finland. My father adored 
the last meeting in 2006.  
 
 
 

~~~~~~~~~~~~ 
 

  Jennifer Oesch  
  Suomenlinnassa. 
 
 
  (Kuva: Hansjürg Oesch) 
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Mein Name ist Jennifer Oesch, Tochter von Hansjürg Oesch und bin am 16.Oktober 1987 
geboren. Wohne seit August 2007 in Willisau (Luzern) undIch habe eine 3jährige 
Ausbildung zur Milchtechnologin gemacht. Ich bin in der Milchbranche tätig, verarbeite 
Milch zu Milchprodukten. Früher war der Beruf als Käser und Molkerist bekannt, diese 
zwei Berufe haben sich (zumindest in der Schweiz)  zusammen geschlossen und heisst 
nun Milchtechnologe. Mache das gleiche oder etwas ähnliches was Christian, der 
Auswanderer gemacht hat, was ich zum Zeitpunkt meiner Berufswahl aber noch nicht 
wusste. Als Kind wollte ich nämlich immer mit meinen Patenonkel (Bruder von meiner 
Mutter) die Milch in der Käserei abliefern. Ich fand es einfach faszinierend und ausserdem 
liebe ich Milchprodukte. Ebenfalls eine Faszination seit meiner Kindheit habe ich vom 
Militär. Ich bin begeistert von Kampfflugzeugen. Vom technischen habe ich allerdings sehr 
wenig Ahnung. Es ist mehr die Form der Flugzeuge sowie das Können der Piloten, was 
mich beeindruckt. Deswegen begann ich im Jahr 2004 eine Geschichte darüber 
zuschreiben. Ohne zu wissen, das Karl Lennart im gleichen Stammbaum ist wie ich. 
Langsam glaube ich, dass meine Interessen nicht zufällig sind. Die Oesch Familie ist 
geschichtlich gesehen sehr interessant.Des weiteren faszieniert mich die Geschichte Alt 
Ägyptens und Frankreichs. 

Zum Thema Geschichte fällt mir noch folgendes ein ,was Christian zu seinen 
Nachkommen sagte „Es gehört nun zu eurer Lebensaufgabe, den Stammbaum, welcher 
sich nach bald einem halben Jahrhundert in Finnland mit 28 Enkelkindern vermehrt hat, für 
fernere Zeiten in unbefleckter Ehre und Nutzen und Segen der Mitmenschen weiter zu 
erhalten und auszubauen“.  

Ich danke den Finnen für das tolle Oesch treffen 2009 und für die gute Organisation. 
Danke auch allen die dabei waren. Mich hat es sehr gefreut andere Oeschs kennen zu 
lernen. Vor allem die Finnen, den mein Vater hat seit Sommer 2006  von ihnen 
vorgeschwärmt. 

Jennifer Oesch 
 
 
                              **************************************** 
   
 
                      Ingeborg Bottrall osallistui poikansa Francisin kanssa elokuun  
                           sukutapaamiseen ja kertoo tässä perheensä tarinan. 
 

THE BOTTRALLTHE BOTTRALLTHE BOTTRALLTHE BOTTRALL---- OESCH CONNECTION FR OESCH CONNECTION FR OESCH CONNECTION FR OESCH CONNECTION FROM LONDON, U.K.OM LONDON, U.K.OM LONDON, U.K.OM LONDON, U.K.    
 
Francis and I, Ingeborg, have come from London, England, where I live with my husband, 
Anthony Botttrall, and where our three children grew up after having also lived in Dhaka, 
Bangladesh (1982-86) and New Dehli, India (1986-1990). 
 
I am the youngest daughter of Wilhelm and Erna Oesch, nee Wittmann. My father was 
born in 1896 in Blumenau, Westcliff , Colorado U.S.A.  My mother in Gruenberg near 
Graslitz, now Kraslice,Chechien, then in Bohemia still in the ”k.u.k oesterreichisch-
ungarische Monarchie” in 1911. Being orphaned in 1914 (her father was killed in Sept. 
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1914 when the Austro-Hungarian troops moved against the Russians in Galicia – of 
typhoid) and growing up with her grandparents, she was adopted by an elderly couple in 
Stuttgart, Germany, who had no children of their own, in 1919. 
 
Out of seven brothers and sisters three- Ursula, born in 1927, Michael, born in 1935 and 
Martin, born in 1937 - have already died. The remaining four were all at the family reunion 
at Langenburg, namely Hermann Oesch, father of Johannes, my sister Esther, Dieter and 
his wife Christa and I. My two brothers and my sister are sorry not to be present in Finland 
and so are my husband Anthony and our youngest daughter Eleanor. 
 

                     
 
                                               Ingeborg Bottrall. 
 
My father went to Germany in 1922, when the Lutheran Free Churches in Germany  
appealed to the Lutheran Free Churches in the U.S.A., i.e. the Wisconsin and Missouri 
Synod,  to send young theological graduates to Germany, who were bilingual, since they 
had lost so many of their pastors in WWI. My father went to found a congregation in 
Stuttgart, where my brother Hermann is still a member to this day. Wilhelm Oesch married 
his first wife, Gertrud Michael, whose family came from Chemnitz , Saxony, but who had 
grown up in Kopenhagen, Denmark, in Dresden in 1926 and two children were born in 
quick succession. Her health suffered and she died of tuberculosis in Sept.1932, when 
they were both still very small. My father met my mother, who was 14 years younger and 
had a beautiful soprano voice and they got married in October 1933. After the birth of their 
first child, Esther, they were called to London to minister two Lutheran congregations at 
Tottenham and KentishTown in North London. Anthony and I were married at Luther-
Tyndale Memorial Church, Kentish Town, in 1978 and worship there most Sundays. Two 
of my brothers were born during the London years of my parents: Michael in 1935 and 
Martin, Julia’s and Silja’s father, in 1937, the coronation year of George VI. In August 1939 
my parents and their 5 children were on holidays in Germany, War broke out in Sept. 1st 
and they could not return without being interned in Britain. Their application for British 
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citizenship had not come through as yet. My father and Gertrud Michael had both taken on 
German citizenship in the 1920s. 
                        
Being stranded with their holiday luggage, my parents moved into a parsonage in 
Hamburg, which had recently been vacated by an old American College friend, who had 
gone back to the U.S.A. when war broke out. In 1943 the church and parsonage were 
destroyed by the US Airforce and the British Royal Airforce and, like many other millions, 
they were lucky to get out of the burning city with four children, including my 10-day old 
youngest brother Dieter. Hermann and Esther had been evacuated at the time. The rest of 
the War years were spent in a village called Hoerpel, near Soltau in the Lueneburger 
Heide. Their knowledge of English was an invaluable asset when British troops arrived 
there. They could also put in a good word to the local farmers for the many refugees 
arriving from the formerly Eastern parts of Germany, having lost everything themselves. 
The parsonage was shared by 16 people. Hermann who was recruited into the German 
Army, aged 17, returned wounded - but with tuberculosis, which was eventually cured.                                            
 
In 1945, my father was peacefully dismissed by the elders of the Kentish Town 
congregation, with whom he had not been able to stay in touch at all during the WW II. 
During the War he had looked after the vacancies left by colleagues who had been drafted 
into the “Wehrmacht”. He was then free to accept the call extended to him by the Missouri-
Synod, who asked him to negotiate and unify the various small Lutheran Free Churches – 
the “Altlutheraner“ from Breslau, Silesia, the “Saechsische Freikirche”, the 
“Hannoveraner”, the” Hessische Freikirche” etc.- with a view of establishing a theological 
College in the Western Zones of Germany. He travelled and negotiated under the most 
impossible circumstances through the ruined cities and eventually succeeded. The 
teaching of Latin, Greek and Hebrew started in the Pro-seminar in Gross-Oesingen, a 
village near Soltau in the British Zone in the “Lueneburger Heide” in 1946 .In 1948 a piece 
of land was acquired by the Missouri- Synod in Oberursel near Frankfurt, which was in the 
American Zone. My father’s old College friends from St. Louis were a huge help and the 
endless “Care packages” that reached Germany from the U.S.A. during the chaotic 
immediate post-war period saved many a life. My mother was in charge of distributing 
these gifts and sending thanks for them. In 1949 the rest of the family followed my father to 
Oberursel, where he was the Professor for Systematic Theology until 1968, when I , his 
seventh child, born in 1950, had completed my “Gymnasium” and done my “Abitur” in Bad 
Homburg.  
 
My parents visited Switzerland and Oberlangenegg several times - and I spent a few 
weeks during university vacations there, too. My father corresponded with and visited Carl 
Lennart Oesch in Helsinki. 
 
After completing my school I spent 5 months in the U.S.A. visiting 8 out of 11 cousins and 
my uncle and aunt in Oklahoma - I was the first of the German Oesches to do so - 
following an invitation to Houston, Texas and also to Milwaukee, Wisconsin. I then decided 
to choose English and English Literature as a main subject and History and Political 
Science as minor subjects. I studied mainly at Konstanz University, a new university in 
Baden-Wuerttemberg, but also spent some time at Frankfurt University. I first went to 
Cambridge in 1973/74. After my “Staatsexamen” I went back to Cambridge to read a B.A. 
in History at Newhamn College. After completing my second degree I worked for the 
“Deutsche Akademische Austauschdienst” (DAAD) as a native speaker at the German 
Department at Reading University and then in their London office. By that time I was 
already married           
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 Our eldest daughter Ursula was born in 1981 in London. In 1982 we moved to 
Bangladesh. Francis, who has recently done a degree in Product Design, was born in Bad 
Homburg, Germany in 1983. In 1986 we moved to New Delhi, India. Our youngest 
daughter, Eleanor, was born in Delhi in 1987. Anthony worked for the American Ford 
Foundation there, overseeing agricultural development projects. 
 
In 1990 we returned to London with three large children, where we have lived ever since - 
of course not all 5 of us any more. While busy looking after the children I got myself very 
involved in Education on a voluntary basis. In 1994 Anthony stood as a local Councillor for 
Lambeth in South London, a borough that suffered from a very bad reputation at the time. 
The Education brief became his and together with many colleagues these efforts 
contributed to a general improvement in this field. In 2000 when Elli, was 13, I decided to 
do teacher training qualifications with a view of going back to teaching. 
 
I have mainly taught German, but also English as a Foreign Language, and I try and cover 
a big variety of subjects within my advanced German Conversation classes: current affairs, 
history, politics, economics, music, art, literature, film etc. I try to cover Austria and 
Switzerland as well – Maybe the Swiss origins of the Oesch family have something to do 
with it.  
 
We are all very happy to be here and thank you all for putting on such a varied and 
interesting programme. 
 
Ingeborg Bottrall 
 

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

     

 
 
 
 
 
Silja Joneleith-Oesch 
   sekä Julia Oesch 
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 ELOKUUN SUKUTAPAAMISEN KANSAINVÄLISET OSALLISTUJAT: 
 
  Sveitsistä 
 
       Ulrich Oesch ja Elisabeth Hayoz            
 
       Walter ja Silvia Oesch 
 
      Theo ja Emma Oesch 
 
      Hansjürg Oesch sekä 
         tytär Jennifer Oesch 
 
  Saksasta 
 
      Silja Joneleit-Oesch sekä 
         tytär Lilith 4 v. 
 
      Julia Oesch sekä 
         tytär Maya 5 v. 
 
      Johannes Oesch ja Anneliese Oesch 
 
  Englannista 
 
      Ingeborg Bottrall sekä 
         poika Francis Bottrall 

 
 
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

    

SUKUTAPAAMINEN SVEITSUKUTAPAAMINEN SVEITSUKUTAPAAMINEN SVEITSUKUTAPAAMINEN SVEITSISSÄSISSÄSISSÄSISSÄ    
 
Walter Oesch ehdottaa seuraavan sukutapaamisen ohjelmaksi Sveitsissä vaellusretkiä 
Bernin ylämaalla, Thunin ja Bernin kaupunkeihin tutustumista, illallista vuorella – 
esimerkiksi Niesenillä, käyntiä Ballenbergin ulkoilmamuseossa, jodlaus- ja tanssi-iltaa 
Oberlangeneggissa, ajelua Jungfraujochille 3400 m korkeuteen jne. Voimme itse miettiä, 
mikä meitä kiinnostaisi. Walter Oesch lupaa yhdessä Matthiaksen ja Uelin kanssa keksiä 
meille mahdollisimman kiinnostavan ohjelman.  
 
Tiedotamme seuraavasta kansainvälisestä sukutapaamisesta ja otamme vastaan 
ohjelmatoivomuksia kotisivuilla. 

 

 
 

            Theo Oesch kertoo itsestään. 
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  MAINOS~REKLAM~MAINOS~REKLAM~MAINOS  
 

Toiminimeni puitteissa tarjoan VALOKUVAPALVELUJA, kuten vanhojen kuvien 
entisöintiä valokuvien, negatiivien ja diojen digitointia levykkeelle, tapahtumien kuvausta, 
kuvatulosteita ja kuvakirjoja/albumeita. 
 
Suvussamme on varmasti paljon uhanalaisia kuva-aarteita jotka uhkaavat hävitä, myös 
tunnistusmielessä, vaihtuvien sukupolvien mukana.  
 
Ota yhteyttä niin teen tarjouksen, ko. projekteja ei voi hinnoitella ennen materiaalin 
inventointia ja tarvittavia lisäpalveluja. 
 

Puh 0400 – 6433 61  
e-mail: renni.amberg@welho.com 
 
Renni Amberg 
 

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

����Jäseneksi liittyminen: 
 
Jos haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä minuun (yhteystiedot sivulla 5). Tarvitsen 
osoitteen, jolloin voin lähettää laskun, jossa on kaikki tarvittavat tiedot viitenumeroineen. 
 
Jäsenmaksu on 15 € / vuosi.  
 
Muutenkin kun maksatte jäsenmaksuja, käyttäkää VIITETTÄ, sillä se maksaa useita euroja 
vähemmän kuin viitteetön maksu! 

Inkeri  ☺ 

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

                                    

 

 

                     MYYNNISSÄ: 

SUKUTAULUT valmistuivat viime vuoden keväällä. Ne 
on tarkkaan pidetty ajan tasalla. Kaikille tilanneille lähtivät 
päivityssivut vuoden 2008 syyslehden mukana ja niin lähtee 
tänäkin vuonna. 

Sukutaulut maksavat 9 € + postikulut (vajaa 3 €). Niitä voi 
tilata minulta, yhteystiedot sivulla 5. 

Inkeri 
 


