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Tällä kertaa meitä oli varsin 
pieni joukko lähdössä yhtei-
selle ”vesteristen matkalle” 
Helsinki-Vantaan lentoken-
tältä heinäkuun kymmenen-
tenä päivänä kuluvaa vuotta. 
Valittu matkustustapa ilmei-
sesti verotti jonkinverran 
lähtijöiden määrää. Meitä 
oli kolmetoista ja Ruotsis-
ta oli tulossa yksi henkilö 
suoraan Kööpenhaminaan. 
 
Istua törötimme koneessa, 
turvavyöt kiinni kun kuulutus 
kertoi etteivät koneen ovet sul-
keudu, koneen vaihto ja sitten 
ilmojen teitä Tanskanmaalle 

kolmeksi päiväksi - niin me 
luulimme, sunnuntai-iltana ko-
tiin. Lentoyhtiö ei ollut se joka 
aikoinaan lupasi illaksi kotiin.  
 
Kööpenhaminassa tutustuim-
me mm. Amalieborginlin-
nan vahdinvaihtoon, pieneen 
merenneitoon, Tivoliin, Ro-
senborginlinnaan, erilaisiin 
puistoihin ja moneen muuhun 
nähtävyyteen. Tutustuimme 
museossa kruunun jalokiviin 
ja erikokoisilla nenillä varus-
tettuihin hallitsijoiden muoto-
kuviin. Yleensä nenät olivat 
jonkinverran kyömyjä ja mel-
ko suurikokoisia. Tivolissa 

Kesällä Kööpenhaminassa
uskaliaimmat kokeilivat eri-
laisia vempaimia. Jännittävin 
hetki Tivolissa oli kuitenkin 
maittavan illallisen jälkeen 
laskunosittaminen, joka sekin 
meni lopulta ihan kohdilleen. 
 
Laulun sanoin voi todeta, et-
tei Kööpenhamina ole kuin 
ennen, poissa olivat hipit ja 
paksuja sikareita pössytte-
levät bussikuskit. Kaupun-
gin joukkoliikenne oli pös-
syttelijöiden puuttumisesta 
huolimatta - tai siitä johtuen 
sujuvaa, liikkuminen oli help-
poa ja siirtyminen paikas-
ta toiseen kävi näpsäkästi. 

 
Lentoyhtiön yllätyslahja  
Ehkä koko matkan mieleen 
painuvin hetki koettiin noin 
tuntia ennen suunniteltua pa-
luuta sunnuntai iltana Kast-
rupin lentokentälle, kun mat-
kan järjestäjänä ja oppaana 
ansiokkaasti toiminut Mikko 
sai tekstiviestin. Paluulen-
to peruutettu, ilmeisesti ovet 
eivät taaskaan sulkeutuneet.  
Kentälle ja ihmettelemään, 
että mitäs nyt tehdään. Pitkän 
ja sekavan selvittelyn jälkeen 
joukkomme jaettiin kahtia, 
pienempi porukka kohti Tuk-
holmaa ja pääjoukko Sak-
saan Muncheniin. Koneen 
ollessa jo melkein ilmassa 
ryhmämme viimeiset ehtivät 
koneeseen.  Matkailu avartaa 
ja kolmipäiväisestä matkasta 
tulikin neljä päiväinen ja ihan 
samaan hintaan. Sanotaan 
mitä sanotaan niin saksalainen 
on tehokas. Lentokentälle saa-
pumisen jälkeen noin vartissa 
homma oli selvä, taxilla Shera-

toniin syömään ja nukkumaan. 
Oli melkoisen mukavat huo-
neet eikä ruuassakaan  mitään 
vikaa ollut, joten matka olisi 
niiltä osin voinut jatkuakin.  
 
Kaikille mukana olleille  ja 
erityisesti Mikolle suuret kii-
tokset rattoisasti sujunees-
ta matkasta. Tämä matka 
säilyy mielissä, ehkä ensi 
kerralla köröttelemme kui-
tenkin bussilla ja mahdolli-
sesti kohti auringonnousua.   
Riitta Nieminen
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Sukujuhla ja -kokous 19.6.-20.6.
perinteistä rikkaassa

Ravintola Kaisaniemessä
Vuonna 1827 perustetussa juhlapaikassa ovat 
viihtyneet mm.  Eino Leino, sotamarsalkka 

Mannerheim, J.L.Runeberg, Z.Topelius
ja Jean Sibelius. Vesteristen vuoro on 20.6.

Lauantaina 19.6. on myös yhteistä ohjelmaa.

Päivämäärät allakkaan ja Vesteristen viesti 
kiirimään halki Suomen.

Kevään jäsenkirjeessä tarkemmat tiedot 
tapahtumista, majoituksesta yms.

Lauantai-iltapäivälle on suunnitteilla 
saaristoristeily ruokailuineen.

Kysymyksiinne vastaavat mielellään 
sukuneuvoston jäsenet.  (kts. s. 6).

Kaisaniemen puisto Helsingin 
keskustassa Rautatieaseman 
ratapihan kyljessä ja Kansal-
listeatterin takana on Helsin-
gin kaupunkipuistoista suurin. 
”Yleiseksi kävelypuistoksi” 
rakennettua puistoa nimitet-
tiin myös ”seurapuutarhaksi”, 
kertoo Helsingin kaupungin  
ja Helsingin yliopiston yhtei-
nen historiankirjoitus.
Suosituksi näyttäytymispai-
kaksi osoittautunut puisto in-
nosti vuonna 1827 Catharina 
”Kaisa” Wahllundin aloitta-
maan siellä kahvipuffetin pi-

don. Kauppa kävi niin hyvin, 
että mamselli Wahllund päätti 
toteuttaa suuren haaveensa ja 
perustaa puistoon ravintolara-
kennuksen.

Uudesta ravintolasta tuli heti 
erittäin suosittu helsinkiläisten 
keskuudessa ja siellä saattoi 
nähdä 1800-luvun merkkihen-
kilöitä. Mm. kansalliskirjailija 
J.L.Runeberg sekä kirjailijat 
Z.Topelius ja Eino Leino oli-
vat usein nähtyjä vieraita.
Mamsellin ravintolassa pi-
tivät neuvottelujaan myös 

Mamselli Wahllundin kaffebuffetti

jatkuu sivulla 2.
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Puheen-
johtajan 
palsta

Marketta Valkjärvi.

Kuluva vuosi on sukuseuran 
neljäskymmenes toiminta-
vuosi. Juhlavuoden kunniaksi 
järjestetylle juhlamatkalle en 
valitettavasti voinut osallis-
tua lähisukuni juhlien vuoksi. 
Olen kyllä jälkeenpäin kat-
sellut sukuseuran nettisivuilla 
matkalta otettuja kuvia, lu-
kenut hienon juhlapuheen ja 
kuullut myös paikalla olleiden 
juttuja matkasta, mutta ei se 
tietenkään ole sama asia, kuin 
olla itse mukana. Onneksi tu-
lee uusia kesiä ja uusia matko-
ja, joille minäkin pääsen. Juh-
lapuheen pitäjälle ja muillekin 
tiedoksi, sukuarkku on hallus-
sani ja se on todella painava. 
Arkun alla olevaa isoa mattoa 
en ole sen koomin siivotessani 
ulos vienyt. 

Juhla, joka esti oman matkani, 
olivat tyttäreni häät. Hämeestä 
kotoisin oleva tyttäreni meni 
naimisiin pohjalaisen miehen 
kanssa ja muutti Pohjanmaal-
le! Kaikkea se rakkaus teettää. 
En tarkoita, että pohjalaisissa 
miehissä olisi mitään vikaa. 
Vikaa on Pohjanmaan lakeuk-
sissa, siis minun mielestäni. 
Se, että vierastan pohjalaista 
maisemaa, on tietysti tottu-
mus kysymys. Kun olen tot-
tunut siihen, että maisema on 
enemmän tai vähemmän kum-
puilevaa, en osaa kuvitella it-
seäni Pohjanmaan lakeuksien 
keskelle.

Tyttäreni väittää viihtyvänsä 
Pohjanmaalla ja olenkin leiki-
tellyt ajatuksella, että se ei joh-
du yksistään siitä, että hän on 
rakastunut pohjalaiseen mie-
heen, vaan se on osittain gee-
niperimästä johtuvaa.  Minun 
äitini isoisä oli kotoisin Keski-
Pohjanmaalta ja olen ajatellut, 
että tyttäreni palaa tavallaan 
juurilleen. Hän kuuli lakeuden 
kutsun. Taisi vain hieno pää-
telmäni geenien vaikutuksesta 
mennä pahasti pieleen. Vähän 
aikaa sitten julkaistun tutki-
muksen mukaan itä- ja länsi-
suomalaisten väliset geneet-
tiset erot ovat erittäin suuria. 
Tyttäreni on minun puoleltani 
paljon enemmän itäsuomalai-
nen, kuin länsisuomalainen, 
joten ammoin sitten kuollutta 
esi-isääni en voi käyttää te-
kosyynä siihen, että tyttäreni 
viihtyy Pohjanmaalla. Geeni-
en vaikutus, jos niillä mitään 
merkitystä rakastumisessa 
voisi olla, johtuvatkin tässä 
liitossa, suuremmalta osal-
taan, ei suinkaan pohjalaisesta 
esi-isästäni, vaan hämäläises-
tä miehestäni. Pohjalainen 
vävyni ja hämäläinen mieheni 
ovat samaa länsisuomalaista 
geeniperimää. Ilmankos he 
tulevatkin niin hyvin juttuun 
keskenään.

Sukututkimuksissani olen vii-
me aikoina keskittynyt loisiin. 

Loisilla en tässä yhteydessä 
tarkoita niitä ihmisen tai eläi-
men kustannuksella eläviä 
epämiellyttäviä otuksia, kuten 
täit, kirput, lapamadot ja vas-
taavat, vaan maaseudulla elä-
neen tilattoman väestönosan 
alinta kerrostumaa, sekalaista 
joukkoa, joille yhteistä oli se, 
että heillä ei ollut omaa asun-
toa, vaan he asuivat tilallisten 
asunnoissa ja maksoivat asu-
misestaan korvauksen työllä. 
Sana loinen tuli 1800-luvun 
lopulla kirkonkirjoihin ruotsin 
inhysing- sanan käännöksenä 
ja oli yleisesti käytössä eten-
kin Savossa. Loisten osuus vä-
estöstä oli 1800-luvun lopulla 
Itä-Suomessa varsin suuri. 
Suomen historian kartaston 
mukaan vuonna 1901 heidän 
osuutensa oli Savossa ja Poh-
jois-Karjalassa 35 % eli yli 
kolmannes alueen asukkaista 
oli loisia. Tuntuukin aika eri-
koiselta, että heidän elinolo-
suhteistaan löytyy niin vähän 
tietoja historian kirjoituksista.

Nimityksenä loinen on mie-
lestäni halventava ja tätä vai-
kutelmaa ei mielessäni ole 
ainakaan vähentänyt se, että 
sinä ajanjaksona, sillä paik-
kakunnalla, jota olen tutkinut, 
loiset kirjattiin rippikirjoissa 
erilliseen loisten rippikirjaan 
erilleen talollisista. Pitäjän 
väestö jaettiin tavallaan kah-
teen kastiin: tilalliset ja heidän 
palkollisensa ja loiset. Loisten 
rippikirjaan tosin kirjattiin 
muitakin kuin loisia. Yleises-
ti ottaen tilaton väki löytyy 
maalaispitäjissä 1900- luvun 
taitteessa loisten rippikirjasta, 
silloin tutkimassani pitäjässä 
loisten rippikirjaan siirrettiin 
myös piiat ja rengit. Erään 
mielenkiintoisen loisten rip-
pikirjaa koskevan jutun löysin 
käyttämistäni lähteistä. Myös 
tuleva presidentti Juho Kusti 
Paasikivi tuli kirjatuksi loisten 
rippikirjaan asuessaan koulu-
laisena Hämeenlinnassa.

Syy siihen, miksi olen kiin-
nostunut loisista, on se, että 
isoisäni oli loinen, isäni syn-
tyi loisen poikana ja minä itse 
olen siten loisen lapsenlapsi. 
Se miten tilallisen vanhimpa-
na poikana syntynyt isoisäni 
päätyi loiseksi, on mielenkiin-
toinen juttu sinällään. Tosiasia 
on vain se, että hän eli osan 
elämästään loisena ja loiset 
ovat siten mielenkiintoinen 
osa sukuni historiaa. 

Juttuni lopuksi toivotan kai-
kille lehden lukijoille hyvää 
loppusyksyä ja rauhaisaa jou-
lun odotusta.

Arvoisat Vesteristen sukuseu-
ran jäsenet
Hyvä Juhlakansa
Hyvät Naiset ja Herrat!

Puhujalle on rohjettu antaa 
tehtäväksi kertoa joitain niis-
tä muistikuvista ja kokemuk-
sista, joita suhde Vesteristen 
sukuseuraan on menneinä 
vuosina kerryttänyt.

Helsingin Sanomissa julkais-
tiin 26 päivä elokuuta 1968 - 
siis 40 vuotta sitten - uutinen, 
joka oli otsikoitu seuraavasti: 
”Sukututkimus on aikaa vie-
vää työtä”. Teksti oli yhden 
palstan levyinen, mutta pi-
tuutta sillä oli lähes puolen 
sivun verran. Sukututkimus-
asiat eivät keski-ikään ehti-
nyttä perheenisää juurikaan 
tuolloin kiinnostaneet, mutta 
kun tekstissä harvennettuna 
esiintyi parissakin kohdas-
sa sana ”Vesterinen”, heräsi 
kiinnostus tutustua tekstiin 
tarkemminkin. Mahtoiko ky-
seessä olla samoja Vesterisiä, 
joihin äitini puolelta mahdol-
lisesti kuuluin. Siihen ei uuti-
nen luonnollisestikaan anta-
nut vastausta, mutta kysymys 
jäi elämään.

Tekstiä oli kuitenkin tarkem-
min tutkittava. Uutinen ker-
toi, että edellisenä päivänä 
- eli sunnuntaina 25.8.1968 
- Rautalammilla oli pidetty 
Vesteristen sukuseuran pe-
rustava kokous. Sosionomi 
Heikki Vesterinen Helsingistä 
kertoi kyseisenä vuonna ku-
luneen 400 vuotta vanhim-
piin kuuluvan esi-isän Matti 
Vesterisen kuolemasta ja että 
tämä oli aiheuttanut suku-
tutkimuksen kiirehtimistä. 
Edelleen kerrottiin, että Mat-
ti Vesterinen oli ollut vapaa 
talonpoika, päämies, jolla oli 
kymmenen kokoveroa, mikä 
merkitsi useita taloja. Hän 
eli Äyräpään kihlakunnassa, 
mikä käsitti Uudenkirkon, 
Kivennavan ja Muolaan pitä-
jät. Hänen nimensä mainitaan 
ensi kerran vuonna 1543 eli 
voimme laskea tänä päivänä 
tuosta ajasta kuluneen kaikki-
aan 465 vuotta.

Edelleen Heikki Vesterinen 
kertoi suvun olevan puhdasta 
talonpoikaissukua, turpeeseen 
sidottuja maajusseja, joita 
Ruotsin vallan aikana vou-
dit kynivät tahtonsa mukaan. 
Silti suvussa löytyy vauraita 
talonpoikia, kuten jo edellä 
mainittu Matti. Pari veljestä 
Lauri ja Martti saivat 1500-
luvun lopulla verovapauden 
kunnostauduttuaan ratsu-
mestariksi ylenneen Tuomas 
Tepposen joukoissa sodassa 
Venäjää vastaan pitkän vihan 
aikana.

Porvoosta oleva kansakoulun 
opettaja Fredrik Vesterinen 
puolestaan kertoi, että Ves-
teristen suku on Karjalasta 
levinnyt Sääminkiin, Juvalle, 
Rantasalmelle, Rautalammil-
le ja aina Ruotsia ja Amerik-
kaa myöden. Rajan taakse on 
jäänyt sukuhaaraa Viroon, 
Inkeriin ja vanhan rajan lähei-
syyteen Kannakselle. Nämä 
olivat opettaja Vesterisen 
omalla tahollaan suorittami-
ensa tutkimusten tuloksia.

 ”Sukututkimus on aikaa vie-
vää työtä”, jatkoi opettaja 
Vesterinen. Savoon joutuneen 
sukuhaaran selvittämiseksi on 

tutkijalla ollut edessään 24.000 
nimen luettelo valtionarkis-
tossa puhumattakaan niistä 
lukuisista pitäjänhistorioista, 
mistä tutkijan on etsittävä vä-
lähdyksiä sukuun kuuluneiden 
edesmenneiden sukupolvien 
aikaansaannoksista.

Muistanemme tässäkin yhte-
ydessä myötätunnoin ja kii-
toksin näitä kahta sukuseuran 
perustajajäsentä. Sosionomi 
Heikki Olavi Vesteristä saam-
me kiittää siitä, että hän on 
kyennyt uskottavalla tavalla 
selvittämään Vesteristen ni-
men syntyhistorian. Kerrotta-
koon se myös tässä, että kaikki 
muut teoriat ja olettamuksen 
perustellusti ohittaen Heikki 
Vesterinen osoittaa sukuseu-
ran ensimmäisessä sukujulkai-
sussa nimen alkuperän olevan 
latinalaisperäisessä Sylvester-
sanassa. Haluamme uskoa, 
ettei tässä yhteydessä varsinai-
sesti tarkoiteta sanan  suppeata 
tulkintaa ”metsäläinen”, vaan 
sillä on haluttu yleisluontoi-
sesti viitata suvun edustajien 
raivaajaluonteeseen. Oli niin 
tai näin; on varsin mieluisaa 
tuntea suonissaan virtaavan 
juuri tämänkaltaista verta. Sa-
nonta ”Ei nimi miestä pahenna, 
jollei mies nimeä” ei ole tässä 
yhteydessä ole aivan paikal-
laan - Vesterisen nimessähän 
ei ole mitään kielteistä häivää-
kään. Parempi olisi Vesterisen 
nimen yhteydessä tukeutua 
tunnettuun lausumaan ”Nimi 
velvoittaa!”

Edellä kosketellusta uutisen 
julkaisusta kerkesi kulua kak-
si vuosikymmentä, kunnes 
asiat rupesivat selvenemään. 
Keväällä 1988 ja tietämättä 
tuolloinkaan sitä, miten vast-
ikään ilmestyneen sukukirjan 
hankintaa koskeva tarjous 
oli löytänyt tiensä kotiovelle, 
kosketus sukuseuraan syntyi 
välittömällä tavalla. Sukukir-
ja luonnollisesti hankittiin ja 
”aivan vähäisessä hetkessä” 
oli kysymys sukuun kuulumi-
sesta saanut vastauksensa ja 
se, että äitini puolelta on ole-
massa aukoton sarja läpi suku-
polvien suoraan alkuperäiseen 
esi-isään, Karjalan kannak-
sella eläneeseen Matti Veste-
rinpoikaan, jota siis koskee 
vanhin suvun nimeä koskeva 
kirjallinen merkintä vuodelta 
1543. Sukukirjan ensimmäi-
nen toimittaja Eero Vesterinen 
mainitsee Matilla olleen kaksi 
poikaa Pekan ja Laurin, mut-
ta mitä suurimmalla todennä-
köisyydellä myös Ollin. Olli 
nimittäin muutti Kannakselta 
Kerkonjoen suuhun ja perusti 
sinne uudistilan 1561, jonka 
mukaan kylä sai nimekseen 
Vesterilä. - Puhujalla on ollut 
viisi tätiä ja yksi eno. Vaikka 
Vesterisen suvussa eivät kovin 
voimakkaasti dominoi ulkonä-
köä koskevat geenit - muiden 
henkisten ominaisuuksien si-
täkin enemmän - puhuja voi 

sukukokouksissa tekemiensä 
havaintojen perusteella va-
kuuttautua siitä, että Heikki 
Vesterisen otaksuma Ollin 
olemisesta suvun vanhimman 
Matin poika, on varsin uskot-
tava.

Sukukirjan ilmestyminen sa-
manaikaisesti sukuseuran 20-
vuotisjuhlan yhteyteen viritti 
jälleen voimakkaaseen eloon 
jo hieman hiipumassa olleen 
sukuseura aatteen. Kun jossain 
aikaisemmassa sukukokouk-
sessa, esimerkiksi Kotkassa  
10-vuotiskokouksessa osanot-
tajat mahtuivat pariin kolmeen 
pikkuautoon, on sukukokouk-
sissa sittemmin saattanut olla 
jopa 300 osanottajaa. Nytkin 
meitä on täällä, Riiassa mat-
kankin päässä Suomesta, lin-
ja-autolastillinen.

Kun tässä yhteydessä ei ole 
tiedossa muita sukuseuraan 
kuuluvia sukututkijoita niin 
meidän lienee syytä pitää so-
sionomi Heikki Vesteristä ni-
mihistoriallisen tutkielmansa 
ja lehtori Eero Vesteristä niin 
rautalampelais-suonenjoke-
laisen sukuhaaraa koskevan 
kuin ensimmäisen sukukir-
jan toimittajana varsinaisi-
na sukumme sukututkijoina. 
Kelpoisuusehtona tälle ar-
volle antanemme sen, että he 
kummatkin osasivat lukea 
ja tulkita menneiden aikojen 
kirjureiden ja kirkkoherrojen 
sulkakynällä tekemiä, jopa 
keskiajalta peräisin olevia 
kirjoitustyylejä ja kirjoitusta-
poja. Itse Heikki kertoo nimi-
historiallisessa tutkielmassaan 
kuinka pitkät veroluettelot ja 
muutkin asiakirjat kirjoitettiin 
aikanaan käsin ja kuinka kir-
jurit työnsä helpottamiseksi 
keksivät monenlaisia ilmai-
suja ja lyhennyksiä, mutta sa-
malla näin vaikeuttivat jälki-
maailmaa töittensä tulkitsemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Kun 
lisäksi otamme huomioon sen, 
että kirjurit olivat usein äidin-
kieleltään ruotsalaisia ja sanat 
- siis nimet - suomalaisia, jo-
hon kaikkeen saattoi vielä li-
säksi sekoittua ruotsalaisten 
ohella venäläisiä aineksia, on 
tämän katsottava edellyttä-
vän kirjoitusten tulkitsijalta 
jokseenkin laajoja ja syvälli-
siä tietoja menneen ajan niin 
kansallisesta kulttuuristamme 
kuin naapurikansojemme ajat-
telutavoista asiaa koskevissa 
yhteyksissä.

Ei myöskään sovi unohtaa 
kauppaneuvos Arvo Vesteri-
sen ratkaisevaa taloudellista 
panosta sukuseuran ensim-
mäisten sukututkimuksellisten 
ja sukukirjan julkaisemisessa. 
Hänelle tästä ja äsken nimel-
tä mainituille ”varsinaisille” 
sukututkijoille ja opettaja 
Fredrik Vesteriselle sukuseu-
ratoiminnan kehittäjälle anta-
nemme heille asiaankuuluvan 
arvon ja kiitoksen.
Kahden viimeksi ilmestyneen 
sukukirjan toimittamisesta on 
vastannut nuoremman polven 
suvun edustaja helsinkiläinen 

filosofian maisteri Justiina 
Westerinen, jonka uskomat-
tomalta vaikuttavaan asiaan 
paneutumista olemme saaneet 
ihmetellä. Käden käänteessä 
ovat syntyneet kahden vii-
meksi ilmestyneen sukukir-
jojen tekstit asianmukaisesti 
päivitettyinä. Vaatimaton kii-
toksemme hänelle tästä.

Vesteristen Viestissä - suku-
seuramme äänenkannattajassa 
- on jo päästy kuudenteentois-
ta numeroon. Lehdessä on ol-
lut tilaisuus kertoa pidetyistä 
sukuseuran kokouksista heil-
le, joilla ei ole ollut mahdolli-
suutta tulla paikan päälle kuin 
myös julkaista muita Vesteris-
ten suvun edustajia koskevia 
vaiheita - voisiko sanoa - niin 
meillä kuin ympäri maailmaa 
antaen näin tämän seikan suh-
teen aihetta elämän ja ihmis-
kohtaloiden moninaisuuden 
ihmettelyyn.

Sukuseurallamme on monia 
sukutunnuksia kuten tiedäm-
me. Yksi niistä on ”liiton 
arkkina” tunnettu sukuarkku. 
Sen teettämisestä päätti ai-
kanaan sukuneuvosto ja pää-
töksen toimeenpano uskottiin 
puhujalle. Tietämättä, kenen 
hallussa tämä sukuarkku tällä 
hetkellä on, puhuja tässä julki-
sesti rohkenee tunnustaa, mis-
tä johtuu tähän sukuarkkuun 
liittyvä ongelmallinen piirre; 
sen painavuus.

Kun sukuarkku oli tilattu, 
soitti puuseppä puhujalle ky-
syäkseen mistä puusta arkku 
tehtäisiin; männystä vaiko 
koivusta? Puuseppä kertoi 
varastonsa ylisillä olevan 
vuosikausien aikana kuivu-
nutta koivulankkua, mutta 
että ”ihan yhtä hyvää virkettä” 
olisi myös männystä tarjolla. - 
Vastaus kyselyyn oli asianhaa-
roista johtuen annettava sillä 
paikalla. Siis koivu vai män-
ty? Hongastahan pirttien pöy-
dät on yleensä tehdyt, mutta 
tuolit, piirongit ja sen sellaiset 
koivusta. Tämä ratkaisi asian 
- muka arvokkaampana puula-
jina koivun hyväksi. Se, mitä 
viimeksi on sukuarkusta kuu-
lunut, on kuinka sukuarkkua 
joko vietiin tai tuotiin Viita-
saaren Lasselle auton peräkär-
ryssä ja kuinka arkkua nostet-
taessa tuli joka kulmassa olla 
mies avittamassa. Sukuarkku-
asiassa eivät siis kaikki aja-
tukset toteutuneet.

Tänne kokoontuneella suku-
seuran jäsenkunnalla lienee 
aiheellista muistaa jo nimeltä 
mainituiden sukuseuratoimin-
taa edistäneiden ja näin sille 
panoksensa antaneita jäseni-
ään kuin myös monia heitä 
tässä yhteydessä nimellä mai-
nitsematta jääneitä, joita tar-
jottu tila ei suo heitä kaikkia 
asianmukaisesti esiintuoda, 
suuresti kiitollisina ja arvon-
antoa tuntien.

Juhlistakaamme tätä sukuseu-
ramme 40-vuotisjuhlaa ko-
hottamalla seisaalleen nous-
ten kolminkertaisen eläköön 
huudon Vesteristen suvulle ja 
sukuseuralle. Sen ohessa isän-
maallemme ja sen kansalle. 
Savolaiselle lupsakkuudelle ja 
muille meissä itsessämme ole-
ville hyville asioille. 

ELÄKÖÖN, ELÄKÖÖN, 
ELÄKÖÖN!

Hans Molander

Juhlapuhe

Valmiina maljan nostoon. Hans Molander (kesk).
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Puheenjohtajan palsta

Marketta Valkjärvi.

En ole saanut aikoihin kirjei-
tä. Tarkoitan nyt sellaisia pa-
perisia ystävän tai sukulaisen 
omalla käsialallaan kirjoitta-
mia, postin tuomia kirjeitä. 
Ihan kirjeittä en silti elä. Las-
kuja ja mainoskirjeitä tulee 
edelleen ja sähköpostiin tulee 
viestejä päivittäin. Valtaosa 
sähköisesti saamastani pos-
tista on kuitenkin muita kuin 
ystävien lähettämiä viestejä ja 
silloin harvoin kun henkilö-
kohtaisemman viestin saan, se 
on yleensä lyhyenlainen, eikä 
sen avaaminen tunnu samalta, 
miltä postin välityksellä tule-
va kirje tuntuu. 

Toisaalta en itsekään kirjeitä 
kirjoittele, paperisia siis. Yh-
teydenpito sukulaisiin ja ystä-
viin on helpompaa ja nopeam-
paa tekstiviestien, puheluiden 
ja sähköpostin välityksellä. 
Silti kaipaan myös mennyttä 
aikaa. Käsin kirjoitettu kirje 
tuntuu henkilökohtaisemmalta 
kuin sähköinen viesti. Kirjeen 
kirjoittamisessa ja lähettämi-
sessä on nähty enemmän vai-
vaa kuin sähköpostiviestissä. 
Siksi se tulee myös säilytettyä 
paremmin kuin sähköisessä 
muodossa oleva.

Sukututkimuksen näkövink-
kelistä sähköisten kirjeiden ja 
tekstiviestien ongelmana on 
niiden taltiointi. Palvelun tar-
joajasta riippuen sähköposti-
laatikon koko vaihtelee, mutta 
kokemuksesta tiedän, että en-
nemmin tai myöhemmin talle-
tusraja täyttyy ja osa viesteis-
tä on poistettava. Eteen tulee 
kysymys, mitkä saapuneista 
viesteistä taltioin ja minne, 
vai taltioinko mitään. Tus-
kinpa ainakaan tulostan niitä 
paperille. Tekstiviestin talti-

ointikaan ei ole aivan vaiva-
tonta.  Puhelimen muistiin ei 
voi kaikkia viestejä taltioida 
ja vaikka muistikapasiteettia 
olisi runsaastikin, puhelin voi-
daan varastaa tai se voi muu-
ten kadota tai rikkoutua. 

Lyhyen ajan kuluessa myös 
valokuvat ovat muuttuneet 
digitaaliseen muotoon. Kirja-
hyllystä ei enää löydä valoku-
va-albumeja digikameroiden 
ajalta. Niillä otetut kuvat ovat, 
joko tietokoneen kovalevyllä 
tai ne on tallennettu jollekin 
ulkoiselle muistilaitteelle. En-
täpä kun tietokoneen kovalevy 
rikkoutuu tai kehitys kulkee 
ohi tekemiemme tallenteiden. 
Kotikäyttöön tarkoitetut ul-
koiset muistilaitteet eivät mis-
sään tapauksessa säily ikuisia 
aikoja. 

On karhunpalvelus tuleville 
sukupolville, jos meidän ajas-
tamme jäävät dokumentit ovat 
vain sähköisessä muodossa. 
Ei ole arkistoissa paljon tut-
kittavaa, jos sähköpostiviestit 
ja digikuvat ovat kadonneet 
bittiavaruuteen. Ei löydy jää-
mistöistä kirjeitä, ei kuvia. 
Esimerkiksi kirjeenvaihdon 
perusteella toimitettujen kir-
jojen julkaiseminen tai vanho-
jen kirjeiden referointi ei enää 
onnistu, jos kukaan ei paperi-
sia kirjeitä kirjoittele ja se on 
sääli. 

Lehdessä on juttu DNA tut-
kimuksen käytöstä sukututki-
muksen apuna. Myönnettävä 
on, että ajatus tutkimuksesta 
kiehtoo minua. Tutkituttamal-
la DNA:ni saisin tarkan tiedon 
kaukaisista juuristani. Nyt en 
tarkoita Vesteristen sukua, 
johon tiedän varmasti kuu-

luvani, vaan äitini esiäitejä. 
Naisen DNA:ta tutkimalla ei 
voi selvittää isän sukua, mut-
ta esiäitieni maantieteellinen 
reitti Suomeen tutkimuksel-
la selviäisi. Hyvällä onnella 
voisin jopa löytää uusia ge-
neettisiä sukulaisia, joiden 
olemassaolosta en tällä het-
kellä mitään tiedä, enkä suku-
laisuutta muilla keinoin edes 
voi selvittää. Olisi kiehtovaa 
löytää myös äitini puolelta 
geneettinen ”klaanini”.  

Ensi kesänä on Vesteristen 
sukuseuran sääntömääräisen 
joka kolmas vuosi tapahtuvan 
sukukokouksen ja - juhlan 
aika. Sukukokous on pää-
tetty pitää Helsingissä 19. – 
20.6.2010. Kokouksen järjes-
telyt ovat hyvässä vauhdissa 
ja jokaisen kannattaa merkitä 
päivämäärä jo nyt kalenteriin-
sa. Toivomme runsasta osan-
ottoa sukutapaamiseemme. 
Juhla ei synny ilman juhlavie-
raita. Tehkäämme tapaami-
sestamme ikimuistoinen.  

Lopuksi toivotan kaikille leh-
den lukijoille Hyvää Joulun 
aikaa ja Onnea Uudelle Vuo-
delle! 

Hyvä lukija

Nykyään kuulee usein väit-
teen, että suvun merkitys on 
vähentynyt suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Syynä tähän 
olisi, ainakin osin, elinkei-
norakenteen muuttuminen. 
Ihmiset ovat muuttaneet pois 
kotiseudultaan esimerkik-
si Etelä-Suomeen. Toisaalta 
arjen pyörittämiseen kulu-
va aika on kasvanut. Uusista 
kommunikaatiotavoista huo-
limatta ihmiset eivät ehdi pi-
tämään yhteyttä kuten ennen. 
Väitteiden mukaan tämä nä-
kyy yhteiskunnassa perheen 
merkityksen korostumisena 

Kaupunginjohtaja, ylipormestari 
Jussi Pajusen tervehdys 

suvun sijaan. Nämä havainnot 
pitänevät osin paikkansa.

Toisaalta sukulaisuuden käsite 
on yhteiskunnallisten muu-
tosten myötä saanut erilaisia 
muotoja, enää emme esimer-
kiksi tarvitse sukua sosiaali-
sen perusturvan takaamiseen. 
Tämän tehtävän hoitaa hy-
vinvointiyhteiskunta. Ennen 
kaikkea sukulaisuus määritte-
lee nyt yksilön asemaa yhtei-
sössä sosiaalisesti ja kulttuu-
rillisesti.

Kuva: Helsingin kaupunki

J.V.Snellmanin johdolla Suo-
melle omaa rahaa suunnittele-
va valiokunta.
Marsalkka Mannerheim puo-
lestaan kulki seurueineen ra-
vintolavieraiden katseilta pii-
lossa salaoven kautta kabinet-
tiin, joka tunnetaan nykyisin 
Marskin kabinettina.

Vuonna 1829 luovutettiin 
puiston koillisosa yliopistolle 
kasvitieteelliseksi puutarhak-
si.
Kasvitieteellisen puutarhan 
vanhin kasvihuone on vuonna 
1889 valmistunut Palmuhuo-
ne, arkkitehti Gustaf Nyströ-
min mestariluomus. Muuta-
maa vuotta aikaisemmin län-
siosaan perustettiin lajissaan 
maan ensimmäinen peli- ja 
leikkikenttä.

Kaisaniemen puisto on ollut 
merkittävä paikka myös yli-
oppilaille, jotka ottivat vap-
puisin kevään vastaan laula-
en. Keisarin kiellettyä juhlan, 
ylioppilaat alkoivat viettää 
toukokuun 1. päivänä Kaisan 
syntymäpäivää. Kaisalle lau-
lettiin ja perinne jatkuu edel-
leen.

Suuri kieliriita erotti juhlijat 
toisistaan niin, että suomen-
kieliset siirtyivät viettämään 
juhlaansa Alppilan ravinto-
laan ja siirtyivät myöhemmin 
Helsingin Ullanlinnanmäelle.

Ruotsinkieliset ylioppilaat jäi-
vät Kaisaniemeen, jossa edel-
leen viettävät vappua vanhoin 
menoin.

Vuonna 1925 Helsingin kau-
punginvaltuusto hyväksyi 
suunnitelman, jonka mukaan 
huonokuntoiseksi kulunut 
puisto saatettiin nykyiseen 
muotoonsa ja tänäkin päivänä 
sen suosio on suuri.

Kun kesällä 2010 Vesteriset 
kohtaavat Helsingissä, niin 
Kaisaniemen puisto näyttelee 
merkittävää osaa tapaamises-
samme, ei ainoastaan juhla- ja 
kokouspaikkanamme. Toivot-
tavasti varaatte aikaa myös 
tutustuaksenne  kasvitieteelli-
seen puutarhaan. Ehkä käym-
me siellä yhdessä, kuka tietää.
Kevään jäsenkirjeessä saatte 
valmiin ohjelman tapahtu-
mistamme aikatauluineen ja 
lisäksi suosituksiamme majoi-
tusta tarvitseville puiston lä-
heisyydessä olevista hotelleis-
ta. Kaisaniemessä viimeistään 
tapaamme, vai kuinka?

Tätä kirjoitusta tehdessäni 
olen tukeutunut suuresti Hel-
singin kaupungin ja Helsingin 
yliopiston Helsingin histori-
asta kertoviin teoksiin. Kiitos 
historian tutkijoille ja kirjoit-
tajille, 

Timo V. 

Sukulaisuuden käsitteen 
muuttuminen ei suinkaan vä-
hennä sen merkitystä. Omien 
juurien ja sukulaisten tunte-
minen on tärkeää oman sosio-
kulttuurisen aseman ja jopa 
oman identiteetin muotoutu-
misen kannalta. Tämä näkyy 
suomalaisessakin yhteiskun-
nassa sukututkimuksen kas-
vavana innostuksena. Osin 
syynä on varmasti suurten 
ikäluokkien ikääntyminen, he 
ovat kiinnostuneita ja heillä 
on nyt aikaa tutkia juuriaan, 
mutta uskon, että joukossa on 
myös nuoria. Vesterisen suku 
on hyvä esimerkki sukututki-
muksen kiinnostuksesta, on-
han suvun vaiheita jäljitetty 
aina 1500-luvulle asti.

Ihminen on perusolemuksel-
taan sosiaalinen ja sukulaisuu-
den kautta syntyy luontevasti 
mahdollisuuksia moninaiseen 
kanssakäymiseen. Onkin hie-
noa, miten Vesterisen suvus-
sa on pidetty yllä perinnettä 
kokoontua tasaisin, nykyään 
kolmen vuoden, väliajoin ja 
tarjota eri sukupolville mah-
dollisuus vuorovaikutukseen. 
Helsingissä suku kokoontui 
viimeksi vuonna 2000. Tällä 
kertaa Helsinkiin odotetaan 
reilua sataa sukulaista, joten 
tilaisuus tulee varmasti ole-
maan antoisa hyvin monessa 
mielessä.

Haluan toivottaa Vesterisen 
suvulle hyvää sukukokousta 
Helsingissä.

Jussi Pajunen
kaupunginjohtaja

jatkuu sivulta 1.

Vuosien ajan Vesteristen juh-
lissa ja kesämatkoilla mukana 
olleita on viihdyttänyt nuori 
harmonikkataituri Juuso Ves-
terinen Saimaanharjulta.

Kesällä 2010 Juuso tullaan 
näkemään myös teatterin la-

valla nuorena Vili Vesterisenä.
Ismo Sajakorpi on kirjoittanut 
ja ohjaa Imatran kesäteatterille 
Vilin elämästä kertovan mu-
siikkinäytelmän. 
Dallapé-orkesteri ja Vili Veste-
rinen olivat 1930-luvulla Suo-
men kansan suursuosikkeja.

Monilahjakas Juuso on var-
maankin hyvä valinta esittä-
mään musiikkielämään lähte-
vää Viliä hänen nuoruusvuo-
sinaan noin parikymppiseksi 
nuorukaiseksi asti.

Kun näyttämöllä Vilin kasvot 
ikääntyvät siirtyy Juuso hanu-
reineen Dallapé-orkesteriin, 
jota teatteriversiossa esittää 
vahvistettu Seitsemän seinä-
hullua veljestä-orkesteri.

Näytelmän harjoitukset alka-
vat kevään ja alkukesän aika-
na ja heinäkuussa Juuso nou-
see varsinaisissa näytöksissä 
yli kolmessakymmenessä 
näytöksessä Vuoksen rannal-
la sijaitsevan 700-paikkaisen 
teatterin näyttämölle. Luvassa 
on huhtikuussa 16-vuotta täyt-
tävälle Juusolle näytön paikka 
kohti laajempaa menestystä. 
Sitähän Juuso on tosin jo saa-
nut maistaa voittamalla mm. 
vuonna 2004 Hopeisen Har-
monikka kilpailun Ikaalisissa.  
Vuonna 2006 oli vuoro voittaa 

”SÄKKIJÄRVEN POLKKA” 
IMATRAN KESÄTEATTERISSA 2010

Suomen Pelimannimestaruus 
12-vuotiaiden sarjassa. Seu-
raavana vuonna hän sijoittui 
”ali-ikäisenä” toiseksi saman 
kilpailun 15-vuotiaiden sar-
jassa, minkä sarjan hän voitti 
tänä vuonna. 
Monipuolisena urheilun har-
rastajana hän on joistakin la-
jeistaan joutunut luopumaan 
ja toteamaan, että vuorokau-
dessa on tosiaankin vain 24 
tuntia. Menestystä on tullut 
kuitenkin taitoluistelussa, 
tanssiurheilussa, palloilulajeja 
unohtamatta
Kuka lukijoistamme Imatran 
suunnalla kesällä liikkuukin, 
niin tutkikaa paikallisen kesä-
teatterin ohjelma-aikataulua. 
Onnea ja menestystä Juusolle 
uuteen valtaukseen.

Timo Vesterinen

Kirjoittajan ottama kuva Juusosta matkalla Sortavalaan ja 
Vanhaan Valamoon vuonna 2006.
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Onko sinulla 
kerrottavaa, 

jonka haluaisit 
julkaistavan 

lehtemme sivuilla?
Taltioikaamme 

yhdessä Vesteristen 
nykyistä ja 

mennyttä elämää, 
niin iloissa kuin 

suruissa. Se 
on arvokasta 
perinnetietoa 

nykyisille 
ja tuleville 

sukupolville, auttaa 
ymmärtämään 
missä olemme, 

miksi olemme ja 
mitä odotamme. 

Herääkö 
kysymyksiä? 
Ota yhteyttä 
tämän lehden 
toimitukseen, 

osallistu lehtemme 
tekemiseen.

Sisarukset tekivät 
sukututkimusretken 
Pohjois-Savoon
Tutkimusretken suunnittelu

Itseäni ovat sukuasiat pitkään 
kiinnostaneet. Eläkkeelle siir-
ryttyäni olen voinut paremmin 
käyttää aikaa sukututkimuk-
seen ja osallistua myös suku-
retkille. Tavatessani henkilön, 
joka kertoo oman tai sukulai-
sensa nimen olevan tai olleen 
Vesterinen olen usein saanut 
selvitettyä sukulaissuhteem-
me juuri sukukirjan avulla. 

Halusin selvittää sukuni ja en-
nen kaikkea ukkini asuinsijat. 
Tiesin entuudestaan vain sen, 
että 
sukumme oli Savon haaraa ja 
ukkimme synnyinpaikka Pie-
lavedellä. Kun lähisukuni on 
asunut Hämeessä, ei ole luon-
nostaan ollut asiaa Pohjois-
Savoon.

Päätin sisarusteni kanssa vii-
me keväänä tutkia esi-isie-
ni asumishistoriaa, selvitin 
asuinpaikat kartalla, suunnit-
telin retkiohjelman ja lähdin 
sisarukseni mukaan tutkimus-
matkalle.

Vesteristen sukukirjasta sain 
esi-isieni syntymävuodet, 
-paikat ja nimet. Selvittely-
työhön tarvittiin monenlais-
ta tietolähdettä: autokarttaa, 
maanmittaustoimistoa, kansa-
laisen karttapaikkaa, kansal-
lisarkistoja, kunnantoimistoja 
ja seurakuntia.

Toteutimme nelipäiväisen ret-
kemme viime heinäkuussa. 
Kokoonnuimme Hämeenlin-
nasta, Sastamalasta, Ylöjär-
veltä ja Jyväskylästä Tervon 
Äyskoskelle  sieltä vuokraa-
mamme mökkiin. Tästä tuki-
kohdastamme käsin liikuim-
me päivittäin yhdellä autolla 
retkiohjelman mukaisesti. Il-
taisin puimme päivän tapahtu-
mia ja kävimme vilkasta kes-
kustelua sisarusten kesken.

En voinut etukäteen ottaa yh-
teyttä asuinkohteisiin, sillä en-
hän voinut tietää asukkaista. 
Saavuttuamme oikeaksi kuvit-
telemaani kohteeseen koputin 
ovelle; jos talonväkeä oli pai-
kalla,  esittäydyin sukututkija-
na ja haastattelin läsnäolijoita 
talon omistushistoriasta. Muut 
odottivat kärsivällisesti ulko-

ESI-ISIEN ASUINSIJOJA ETSIMÄSSÄ 
–missä oli ukkimme synnyintila?

na. Ajaessamme seuraavaan 
kohteeseen raportoin edelli-
sestä.

Löysimme Pohjois-Savossa  n. 
450 vuotta vaikuttaneen suku-
ni asuinsijat, jotka sijaitsivat  
Päijänteen latvavesistöissä 
Niiniveden ja sitten myöhem-
min Nilakan rannoilla. Seu-
raavassa on kerrottu tarkem-
min näistä kohteista. Esitetyt 
muuttovuodet ovat arvioita.

Rautalammin Kerkojoen-
suun Vesterilä  vv. 1555-
1672

Kävi ilmi, että esi-isäni Olli 
Vesterinen (synt. n. v.1530) oli 
siirtynyt Karjalasta Uudenkir-
kon Kanneljärven kylästä Ete-
lä-Savon kautta Rautalammin 
Kerkonjoensuulle n. v.1555. 
Tästä ensimmäisestä Hämeen 
Vesterisestä ja hänen jälkipol-
vestaan on Justiina Westeri-
nen tehnyt erinomaisen jutun 
Vesteristen Viestiin no 8 (v. 
1999).
Olli Vesterien oli tullut Tuo-
mas Korhosen seurueen mu-
kana uudisasukkaana Niini-
veden rantamaille n. 3 km 
Kerkonsuun koskesta. Tähän 
Vesterilän kylään on raken-
nettu Korhosten kivi-muisto-
merkki. Tämän läheltä löytyy 
maanmittauslaitoksen karttaan 
merkitty Vesterilä- niminen 
tila. Kävin jututtamassa talon 
väkeä, kertoivat sukuseuran 
tehneen retken tilalle vuonna 
1988 sukuseuran täyttäessä 20 
vuotta. 

Keiteleen Hamulanniemen 
Vesterilä vv. 1672-1730

Esi-isäni Lauri Vesterinen, 
syntynyt v.1648, muutti Ker-
konjoensuulta uudisasukkaa-
na runsas 30 kilometriä poh-
joisemmaksi, Nilakka-järven 
länsirannalle. Paikka sijaitsi 
tuolloin vielä Rautalammen 
pitäjässä, josta alue ensin lii-
tettiin Pielaveden kuntaan ja 
myöhemmin edelleen osaksi 
Keiteleen kuntaa. Sukukirjas-
sa esiintyvää Nilakka-nimistä 
kylää ei kartoista  löytynyt. 
Selitys lienee se, että ensim-
mäinen uudistila nimettiin jär-
ven mukaan. Myöhemmät sa-
man järven äärellä sijaitsevat 
uudistilat saivat saman nimen, 
mutta lisättynä järjestysnume-
rolla. 

Asuinpaikka löytyy kartasta 
Keiteleen Hamulannimestä, 

tämäkin Vesterilä -nimellä. 
Lauri lienee tehnyt muutot 
vesistöjä käyttäen: Niinivesi, 
Iisvesi, Rasvanki, Koskivesi, 
Äyskoski ja Nilakka. Talo si-
jaitsi lounaisella rinteellä Ni-
lakan Hamulanlahden ääressä. 
Talon nykyinen haltija kertoi, 
että oli hankkinut tilan Keilte-
leen keskustaan muuttaneelta 
Martta Vesteriseltä.

Keiteleen Hiekka vv. 1730-
1838

Esi-isäni Johannes Vesterinen, 
syntynyt v.1707, muutti n. 4 
kilometriä pohjoisemmaksi 
Hamulannimestä, Nilakka-
järven länsirannalle tämäkin. 
Paikka esiintyy Nilakka 2-ni-
misenä uudistilana, myöhem-
min Hiekkana. Nimi  kertoo 
kuivasta kangasmaasta. Van-
hoista asuinsijoista oli jäljellä 
talon kiviperustukset sekä ait-
ta. Paikalla sijainneen jonkin 
entisen oppilaitoksen tai teh-
taan rakennukset olivat siirty-
neet nykyiselle omistajalle 60-
luvun lopussa. Rakennuksia 
oli käytetty Konevitsan luosta-
rin siirtymätiloina sota-aikana. 
Tästä oli todisteena läheinen 
ortodoksinen hautausmaa.

Pielaveden Kotaniemen 
Sika-Aho vv. 1838 -1899

Isoisäni isoisä Pekka Vesteri-
nen, synt. 1814, muutti kotivä-
vyksi  Nikakka-järven itäpuo-
lelle, Kotaniemen Sika-Ahon 
tilalle, joka oli syntynyt v. 
1793 isojaossa.Tilan nimi löy-
tyi kyllä kartasta, mutta epäilin 
pitkään kohteen oikeellisuutta, 
kun tilalla ei ollut peltoja. Pai-
kan päällä käytyämme selvisi, 
että nämä olivat metsittyneet. 
Isoisäni Emil Vesterinen, synt. 
1886, muutti v. 1899 isovel-
jensä Pekan mukana Iisalmen 

Peltosalmen Akkolahdelle uu-
delle maatilalle ja Sika-Ahon 
tilasta luovuttiin 1904. Kota-
niemen Sika-Ahon tilalla oli 
vielä vanhoja huonokuntoisia 
piharakennuksia.

Vesterisiä kaikkialla

Yllätyimme, kun Vesterisiä 
tuli vastaan lähes joka kään-
teessä.  Ennen tuntematon 
kaimani Tervon Levosenran-
nasta kutsui avopuolisonsa 
välityksellä ystävällisesti mei-
dät vierailulle kotitilalleen ja 
kestitsi ryhmämme ylenpaltti-
sesti. Sukuryijy pirtin seinällä 
kertoi yhteisestä alkuperästä. 
Selvitimme sukua ja yhteinen 
esi-isäkin löytyi, tosin varsin 
kaukaa, Pekka vuodelta 1560. 
Kyllä sukukirja on mainio 
apuväline!

Kerkonjoensuulla törmäsim-
me sattumalta Kalevi Veste-
riseen ja Vesannon puhelin-
luettelosta löysimme Simo 
Vesterisen eli isäni ja veljeni 
kaimat.
Kerkonkosken kanavalla oli 
sattumalla töissä korjaustöissä 
Metallirakenteen Oy:n Veste-
rinen.
Luovuttaessamme isoisämme 
kansakoulutodistuksen vuo-
delta 1898 Pielaveden Säviän 
kansakoululle myös  haastat-
telua tehnyt Pielavesi-Keitele-
lehden toimittaja osoittautui 
äitinsä puolelta Vesteriseksi.
Vesterisiä oli siis kaikkialla 
entisen Rautalammen emäpi-
täjässä!

Mitä retki merkitsi

Asuinsijojen selvittäminen oli 
salapoliisinomaista tutkimus-
työtä.  Oli mielenkiintoista 
nähdä minkälaisessa ympä-
ristössä sukumme on asunut. 
Kovan työ takana on leivän 
hankinta ollut! 
Runsas vesistö, avarat metsät 
ja lupsakkaat savolaiset ihas-
tuttivat.

Matkaavat sisarukset Risto Vesterinen (vas.), Leena Alanen, 
Anne Itälinna ja Simo Vesterinen Riston vaimon Virven nap-
paamassa kuvassa majapaikkansa edustalla Tervossa. Sisarus-
sarjaan kuuluva Sirkku Ray oli estynyt osallistumasta sukulais-
ten jäljitykseen Savossa.

15.7.2009 ilmestyneessä Pielavesi-Keitele paikallislehdessä 
esiteltiin matkaajat näyttävästi.

JOKO SINULLA ON ? 

Sukuseuran uusin sukukirja ”W/Vesterisiä 1500-2003” ilmestyi vuonna 2007.

Tässä kirjassa on omina kohtinaan tiedot noin 7200 W/Vesterisestä eli noin 1000 
henkilöä enemmän kuin edellisessä sukukirjassa.
Kirjassa on mainittu henkilöiden kuolinsyyt ja myös alaikäisinä kuolleet lapset.

Kirjassa on esitetty Karjalan sukuhaara ja Savon sukuhaara omina kokonaisuuk-
sinaan  vuoteen 1944 saakka ja siitä eteenpäin kaikki yhdessä.
Mukaan on otettu myös pieniä kirjallisuudesta löytyneitä tietoja ja kuvia elävöit-
tämään varhaisempaa historiaa.
Kirjan lopussa on valokuvaliite.

Kirjassa on mm. aiemmin puuttuneita Etelä-Savon sukuhaaran sekä Inkerin tieto-
ja. Edellisten sukukirjojen virheitä ja puutteita on tässä kirjassa korjattu.

Tätä mainiosti myös lahjaksi sopivaa kirjaa voi tilata Jorma K. Vesteriseltä hin-
taan 30 € ja postikulut (yhteystieto tämän lehden takasivulla) 

HALUTESSASI LIITTYÄ 
VESTERISTEN SUKUSEURAAN

OTA YHTEYS SUKUNEUVOSTON JÄSENEEN
TAI ILMOITTAUDU OSOITTEESSA

 www.vesterinen.net/jaseneksi   
           

JÄSENMAKSU 12 €

TILIT:
 Sukurahaston tili: Sukuseuran tili:
 SOP 541050-215576 SOP 541050-414997

kuuntelu. Sekin asia selvisi, 
että olen sittenkin hämäläinen 
(luonteenikin viittaa tähän)! 
Esi-isieni asuinsijat sijaitsivat 
nimittäin kaikki Pohjois-Hä-
meen erämaa-alueilla Hämeen 
puolella,  rajahan Hämeen ja 
Savon välillä oli määritelty  jo 
v. 1323  Pähkinäsaaren rau-
hassa. 

Risto Vesterinen 

Me sisarukset pidimme ko-
vasta yhteisistä hetkistä ke-
sälomatunnelmissa iltasella. 
Suunnittelimme jo seuraavaa 
sukututkimusretkeä Keitelee-
seen, jossa asustelee paljon 
Vesterisiä.

Meidät otettiin lämpimästi 
vastaan kaikkialla. Savolaista 
puhetta piisasi ja meille hä-
mäläisille sopiikin paremmin 
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Reilut viisi vuotta sitten luin 
National Geographic -lehdes-
tä Genographic-projektista, 
jossa tutkittiin, kuinka ihmiset 
asuttivat maapallon. Vanhim-
mat fossiililöydökset kertoivat 
Afrikan ihmisen alkukodiksi, 
joten projektin tavoitteena oli 
selvittää se, miten maapallo 
sieltä käsin sitten asutettiin. 
Geenien tutkiminen on me-
netelmien kehittymisen ja sen 
hinnan laskemisen johdosta 
entistä helpompaa ja nopeam-
paa. Se mahdollisti myös tä-
män projektin etenemisen.

Suurin osa vanhemmiltamme 
saamistamme geeneistä jär-
jestyy yksilöllisesti tuottaen 
jokaisesta meistä omaperäisen 
ja ainutkertaisen ihmisen. Osa 
perimästämme kuitenkin säi-
lyy lähes muuttumattomana 
sukupolvista toiseen. Isänket-
jun kulku noin 60 000 vuoden 
takaisesta “Alku-Aatamista” 
pystytään tutkimaan Y-kromo-
somin DNAsta ja äidin matka 
“Alku-Eevasta”  solujen mito-
kondrioiden DNAsta. Tutki-
joillekin oli yllätys, että koko 
Afrikan ulkopuolella asuva 
ihmiskunta periytyy hyvin 
pienestä ihmisjoukosta Etio-
piassa tai Sudanissa. Niiden 
60 000 vuoden aikana joitakin 
mutaatioita on tapahtunut, ja 
näitä geneettisiä markkereita 

DNA testi

seuraamalla pystytään selvit-
tämään yksittäisen ihmisen 
kulku nykyisille asuinpaikoil-
leen. Kun artikkelissa tarjottiin 
100 dollarin korvausta vas-
taan tutkituttaa oman isäket-
jun kulku alkukodista, tartuin 
heti kiinni. Itse näytteen otto 
oli yksinkertaista: näytetikulla 
raaputettiin suussa posken si-
säpintaa minuutin ajan, jonka 
jälkeen se suljettiin putkiloon, 
joka lähetettiin tutkittavaksi 
USA:han. Näytelaatikossa oli 
erillinen koodi, jolla testitu-
lokset sai esille nettisivuilta.

Mitään yllätyksiä testissä ei 
tullut esiin. Kuuluin isäni puo-
lelta siihen samaan geenipuu-
hun, johon suuri osa suoma-
laisista miehistä kuuluu. Tätä 
nimitetään N-haploryhmäksi. 
Matka tänne Pohjolan peril-
le on ollut kuitenkin pitkä ja 
mutkainen. 

Matka tuntemattomaan al-
kaa
Luurankojen ja arkeologisten 
löydösten perusteella usko-
taan, että nykyihminen ke-
hittyi Afrikassa noin 200 000 
vuotta sitten. Noin 60 000 
vuotta sitten ihmiset alkoivat 
asuttaa muita maanosia.
Varhaisin esi-isäni on mer-
kitty koodilla M168. Hän eli 
todennäköisesti Rift Valleyn 

(Ison Hautavajoaman) alu-
eella nykypäivän Sudanin tai 
Etiopian alueella noin 50 000 
vuotta sitten. Pohjois-Euroo-
passa oli muuten tuolloin juuri 
meneillään jääkausi, joka Af-
rikassa näkyi kuivuutena en-
nemminkin kuin kylmyytenä. 
Maailman ihmisryhmän suu-
ruuden on arvioitu olleen noin 
10 000. Taidoiltaan heimon 
arvellaan eläneen kivikautta, 
mutta merkkejä taiteellisista 
kyvyistä on löytynyt. Voidaan 
vain esittää arvioita, miksi 
M168:n jälkeläiset lähtivät 
kotisijoiltaan, mutta jääkau-
den loppuminen sai ilmaston 
muuttumaan lämpimämmäksi 
ja kosteammaksi. Todennä-
köisesti savanni levittäytyi 
pohjoisemmaksi tarjoten ruo-
kaa eläimille, joita esi-isämme 
käyttivät ruokanaan. Tämän 
esi-isän jälkeläiset ovat muu-
ten ainoita, jotka selvisivät 
Afrikan ulkopuolella, hän on 
siis kaikkien ei-afrikkalaisten 
miesten esi-isä. Matka vei 
kohti Arabian niemimaata, 
nykyisen Saudi-Arabian alu-
eille. 

Arabian niemimaalla
Noin 45 000 vuotta sitten 
putkahtaa esille mutaatio, 
joka on merkitty koodilla 
M89 ja haploryhmänä on F.  
Hän saattoi elää vielä Afrikan 
pohjoisosissa tai jo Arabian 
niemimaalla. Hänen jälkeläis-
ten uskotaan kuuluneen Af-
rikasta muuttaneiden toiseen 
aaltoon. Ensimmäisen aallon 
ihmiset päätyivät Australian 
alkuperäisasukkaiksi. Ihmis-
populaation määrä maailmas-
sa arvioidaan olleen tuolloin 
kymmeniä tuhansia. Noin 
40 000 vuotta sitten ilmasto 
muuttui jälleen kylmemmäksi 
ja Pohjois-Afrikka ja Sahara 
muuttuivat jälleen kuivem-
miksi, joten yhteys vanhoihin 
kotisijoihin katkesi. Lähi-Itään 
jääneillä oli vain kaksi vaihto-
ehtoa, joko pysyä sijoillaan tai 
jatkaa matkaa edemmäs itään. 
Monet M89:n jälkeläisistä 
jäivät paikoilleen, mutta osa 
seurasi puhveli-, antilooppi- 
ja mammuttilaumoja nykyisen 
Iranin alueille. Työkalut teh-
tiin tuolloin kivestä, norsun-

luista ja puusta.

Keski-Aasiassa
Noin 40 000 vuoden kuluttua 
ilmestyy mutaatio, joka mer-
kitään koodilla M9, haploryh-
mänä on K.
Mies syntyi joko Iranin tai 
Keski-Aasian alueella. Maa-
pallon ihmismäärä oli edel-
leenkin tuolloin vain kym-
menissä tuhansissa. Tämän 
miehen jälkeläiset asuttivat 
seuraavan 30 000 vuoden ai-
kana käytännöllisesti katsoen 
suurimman osan maapalloa. 
Tätä haaraa kutsutaan Euraa-
sian klaaniksi ja lähes kaikki 
pohjoisella pallonpuoliskolla 
syntyneet ihmiset polveutuvat 
hänestä. 

Kohti pohjoista
Aasian kolme isoa vuoristoa 
kohtaa ns. Pamirin yhtymä-
kohdassa, joka toimi eteen-
päin vaeltavien heimojen 
luonnollisena jakajana. Poh-
joisen suuntaan haarautuvassa 
ryhmässä ilmestyy noin 10 
000 vuotta sitten ns. Siperi-
an mutaatio LLY22G, jonka 
haploryhmä on N. Tässä vai-
heessa koko maailmassa oli 
ihmisiä jo kymmeniä miljoo-
nia. Tämän esi-isän jälkeläi-
set asuttivat sitten pohjoisen 
Euroopan ja Pohjois-Venäjän 
alueet. Suomalais-ugrilaisen 
kieliperheen jäsenet kuuluvat 
pääasiassa tähän ryhmään. 
Ryhmän jäsenet olivat tuol-
loin metsästäjiä, kalastajia 
tai maanviljelijöitä. Näitä pe-
ruja ovat siis Savon haarankin 
Vesteriset. 

Jos Karjalan sukuhaarasta 
joku miespuolinen on teh-
nyt saman testin tai olisi val-
mis sen tekemään, voisimme 
oikein virallisesti vertailla, 
kuinka monen sukupolven 
päässä meiltä mahdollisesti 
löytyisi yhteinen esi-isä.

Lisätietoja: https://geno-
graphic.nationalgeographic.
com/genographic/index.html

Mikko Vesterinen

JÄSENTUOTTEET 
2009

Seuran logolla varustetut tuotteet
Pöytäviiri 25,00 €
Ulkoviiri
– lyhyempi 50,50 €
– pidempi 85,00 €
Hopeinen rintamerkki 14,00 €
Hopeinen pinssi  8,50 €

CD-levyt
Vili Vesterisen parhaat 12,00 €

Vaatteet
Vesteristen lippis 10,00 €
Vesteristen T-paita 10,00 €

Sukujulkaisut

UUSI SUKUKIRJA:
Justiina Westerinen: W/Vesterisiä 1500-2003.
Helsinki 2007.  30,00 €
Justiina Westerinen: 
Konstan Kronikka – 450 vuotta Westerisiä. 
Helsinki 2001.  20,00 €
Sukuseura: 
Entisajan elämää Kuuterselän kylässä 
Halikko/Lappeenranta 2008. 8,00 €

VAIN MUUTAMIA KAPPALEITA JÄLJELLÄ !
Heikki Vesterinen: 
Nimihistoriallinen tutkielma. 3,00 €
Eero Vesterinen: Polvesta polveen 3,00 €
Arvo Vesterinen & Heikki Vesterinen &
Eero Vesterinen: 
Sylvesteristä Vesteriseen 3,00 €
Hans Molander & Jaakko Vesterinen & 
Justiina Westerinen: 
Vesteristen Sukuseuran 25-vuotishistoriikki 3,00 €

Tiedustelut ja tilaukset
Jorma K. Vesterinen, Taimenpolku 12, 
54915 Saimaanharju
puh. 040 550 8411, 
e-mail: jormavesterinen@luukku.com

Kaikki tiedot löytyvät myös netistä osoitteesta: 
www.vesterinen.net

Sotavuosien jälkeen Suomessa 
oli pulaa monista tarvikkeista 
ja varsinkin tuontitavara, esi-
merkiksi kahvi oli säännöste-
lyn piirissä vuoteen 1954 asti. 
Niinä aikoina ulkomailla asu-
vien sukulaisten lähettämät 
paketit olivat monelle per-
heelle tervetullut lisä etenkin 
jouluaikaan. Suomussalmella 
syntynyt Hanna Elisabeth Ves-
terinen meni naimisiin USAs-
sa Sanfred Herlevin kanssa, 
asuen Montanan Red Lodges-
sa, josta hän lähetti paketteja 
jouluiksi sukulaisilleen Kuu-
samoon. Aluksi hän kirjoitteli 
serkulleen Jenni Vesteriselle, 
mutta koska Jenni oli laiska 
vastaamaan kirjeisiin, pyy-
si Jenni veljenpojan vaimoa 
vastaamaan kirjeisiin. Tämä 
kirje on lähetetty Amerikasta 
vuonna 1950 itse paketin lä-
hettämisen jälkeen. Pakettien 
kulku vei kuukausia ja usein 

Kirje Ameriikasta
tulli avasi ne ennen kuin se 
saapui vastaanottajalle.

Red Lodge, syyskuun 26 p. 
(tiistai)

Hyvä sukulaiseni Mrs Weste-
rinen
Tervehdys teille taas täältä 
Ameriikasta, mainitsen vaan 
että terveenä olemme kaikki 
me, jotka olemme tätä mei-
dän perhettä. Ei meitä monta 
olekkaan, vain kolme persoo-
naa, ja kaksi kissaa, ne ovat 
minun lempielukoita. Minulla 
on aina ollut kissa! Ja nekin 
on koko viisaita kun niille niin 
paljon puhelen kun minä pu-
helen.
No minä olen pannut teille 
paketin, sen panin jo noin 
viikon päivät sitten, viime 
viikolla 18 päivä. Sen olisin 
toivonut panevani jo ennem-
min, mutta kuten olen sen jo 

ennenkin sanonu että täällä 
Ameriikassa on aina niin hir-
muinen kiire ihmisillä että ne 
unhottavat oman nimensäkki, 
ja niin on ollut kiire minulla-
kin että en ole ennen joutanut 
tätä hommata. Paketti ei ole 
kovin suuri, kaffea on teille 
muutamiksi keitoksi, ja myös-
kin teetä muutamaksi keitok-
si. Ja Cakaa (kaakaota) on 
myöskin kaksi “kannua” sitä 
täällä monet käyttävät aivan 
kaffen asemasta ja lapsille, 
Sirkka-Liisalle ja Annelille on 
makeisia useammanlaisia. Ja 
miesväelle on muutama kannu 
piipputupakkaa, jos se mum-
mi polttelee niin antaisitteko 
hänelle yhden kannun aivan 
omaksi. Ja tietysti te mummul-
le annatte kaffekupin silloin 
kun te itsekkin juotte sitä. 
Ei tästä kirjeestä tarvitse vas-
tata ennen kun se paketti saa-
puu, mutta sitten minä kyllä 

tykkäisin kuulla että oliko pa-
ketti välillä avattu ja revitty. 
Se kyllä voi olla että paketti 
ei ehti sinne paljon ennen jou-
lua, mutta sitten kun se tulee, 
niin toivon että te siitä ilmoi-
tatte minulle.
No minulla on taas niin kiire 
että en jouta enempi kirjotta-
maan, siis parhaat tervehtyk-
set teille kaikille ja mummille 
omat tervehtykset, piirsi suku-
laisenne Lisie Herlevi omaa 
sukua Westerinen 

Menikö sukulaisesi Amerik-
kaan tai Kanadaan?
Sukuneuvosto muistuttaa, että 
keräämme edelleen tietoja 
niistä Vesterisistä, jotka aikoi-
naan muuttivat Atlantin yli, 
joko käymään tai lopullisesti 
siirtolaisiksi. Löytyykö sinul-
ta tai sukulaisten vinttikome-
roista Amerikasta lähetettyjä 
kirjeitä, kortteja, valokuvia 

tai todistuksia näistä henki-
löistä? Myös tarinat ja muis-
tikuvat Amerikan sukulaisista 
otamme ilolla vastaan. Lähetä 
materiaali tai kopiot siitä su-

kuneuvostolle joko Justiina 
Westeriselle tai Mikko Veste-
riselle. Yhteystiedot löytyvät 
tämän lehden takasivulta.
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Sukujuhlassamme Helsingis-
sä kesällä 2010 on sukuneu-
voston pyynnöstä juhlaesitel-
möitsijäksi lupautunut some-
rolaishelsinkiläinen kuvatai-
teen lehtori Helje Horila.
Metsänhoitaja, konsuli Emil 
Vesterisen (1886-1968) ja tä-
män virolaissyntyisen vaimon 
Leeni Ploompuu-Vesterisen 

”Rakas Kaija”

(1886-1972) tyttärentytär löy-
si yhdeksän vuotta oman äi-
tinsä Kaijan, os. Vesterinen
(1916-1993), kuoleman jäl-
keen hänen jäämistöstään,  
perimmäisestä komerosta 
hyvin säilyneen kirjeenvaih-
don usean vuosikymmenen 
ajalta.

Tästä valtavasta kirje- ja kort-
timäärästä Helje Horila toi-
mitti ”Rakas Kaija” - nimisen 
kirjan omakustanteena, jonka 
rahoituksen hän sai isänsä 
Tapio Horilan (1910-2006) 
testamentista, isänsä toivo-
muksena. 
Painosmäärä lähes neljäsa-
taa-sivuisesta kirjasta vuonna 
2006 oli seitsemänkymmen-
tä,  joista hän jakoi lähio-
maisilleen ja sukulaisilleen 
viisikymmentä nidettä, yhden 
myös sukuseurallemme.
Someron kaupungille, kirjas-
toille ja eräille yhdistyksille 
ja ystäville menivät loput ja 
tänään on kyselijöille tarjolla 
vain ”ei oota”. Jos rahoittajia 
löytyy, niin materiaali on val-
miina lisäpainokseen.

KIRJASSA KIRJEET ON 
JAETTU KOLMEEN AJAN-
JAKSOON
 
Ensimmäisessä kirjeessään 
vuonna 1916 Leeni kirjoittaa 
sisarelleen Viroon ja kertoo 
tyttärensä Kaijan syntyneen. 
Kaijan vartuttua nuoreksi 
naiseksi hän opiskeli vuonna 
1935 Rakveren aatelistyttöjen 
talouskoulussa Virossa. Tuolta 
vuodelta on runsaasti äidin ja 
tyttären kirjeitä.
Viro oli Vesterisille tärkeä. 
Sinne oltiin yhteydessä niin 
kirjeitse kuin vieraillen, olihan 

Leeni syntyjään virolainen. 
Sukua ja ystäviä oli Suomen-
lahden molemmilla rannoilla.
Vuonna 1935 perhe hankki 
Virosta Lehtsen kunnasta ke-
säpaikan, jonne rakennettiin 
Käidra-niminen huvila. 
Koko 30-luvun Kaijan kirjeis-
sä henkii naiseuden etsiminen 
ja tuntematon tulevaisuus. 
Hyvä yhteys omaan äitiin on 
luettavissa.
Kaijan oli ajateltava tulevai-
suuttaan. Mm. tanssitaiteen 
harrastaminen miellytti häntä 
suuresti. Lastenhoitokoulutus-
mahdollisuutta tiedusteltiin ja 
etsittiin niin kotimaasta kuin 
Saksasta. Asian kartoittami-
nen edellytti matkustamista 
ja lisää kirjeitä. Monikielinen 
Leeni auttoi tytärtään kansain-
välisessä kirjeenvaihdossa. 
Muutenkin äidin voimakas 
persoonallisuus on luettavissa 
kirjeissä. Hänellä oli taito olla 
läsnä olematta paikalla. -Ih-
meellistä!

Kirjan toinen osa koostuu 
Kaijan ja nuoren luutnantin 
sota-ajan kirjeenvaihdosta ja 
sen myötä syntyneestä kirje-
rakkaudesta, joka johti pit-
kään, loppuelämän kestänee-
seen avioliittoon. Hellyttävää, 
vai kuinka? 
Amorina heidän tarinassaan 
oli Leeni, Kaijan äiti, joka tyt-

tärensä nimissä valitsi kirjeen-
vaihtoehdokkaiden  joukosta 
mieleisensä, tulevan vävynsä 
Tapio Horilan.
Sotavuosina pyrittiin järjes-
tämään rintamamiesten ja 
kotirintaman tyttöjen välille 
kirjeenvaihtoa. Kirje sinne 
jonnekin, ja sieltä jostakin 
auttoi jaksamaan ja kestämään 
rankkaa taivalta. Oliko se tuon 
ajan ”nettirakkautta”?
Vuosina 1944 ja 1945 Kaija 
ja Tapio kirjoittivat toisilleen 
yhteensä puolitoistasataa kir-
jettä. 

Viimeiseen osaan on kerätty 
sodan jälkeistä nuoren perheen 
kirjeenvaihtoa. Kotisuomessa-
kin heidän oli välillä käytän-
nön syistä asuttava erillään.
Tapio Horila jatkoi sodan kes-
keyttämiä opintojaan. 
Koti perustettiin Somerolle ja 
heidän yhteinen panostuksen-
sa suurten ikäluokkien syn-
tyyn oli kolme lasta.
Sodassa menetetyn rakkaan 
”suvehtemispaikan” Käidran 
korvaajaksi oli Emilin ja Lee-
nin toimesta hankittu  sodan 
aikana Karjalohjalta suvulle 
uusi kesäpaikka, ”Vesterilä”. 
Viimeiset kirjeet ovat 1950-
luvulta. Tuolloin Suomea 
rakennettiin ja parempaan 
huomiseen uskottiin. Saman 
katon alla ei tarvinnut kirjeitä 
enää toisilleen lähetellä.

HELJE, KIITOS KIRJASTA!

”Rakas Kaija” -kirjallaan on 
Helje Horila tehnyt kunniaa 
perheelleen ja suvulleen. Kirja 
on kulttuuriteko.
Erityisen kiitoksen ansaitsee 
myös jo edesmennyt isoäiti, 
joka kehoitti joissakin  kir-
jeissään säilyttämään kirjeet 
ja kuuliainen tytär noudatti äi-
tinsä kehoitusta, säästi ja kätki 
kirjeet perimmäisen komeron 
kätköihin. 

Tämä artikkeli on vain pieni 
raapaisu kirjeiden henkilöistä 
ja hengestä. Kirja  on huima 
lukuelämys, joka ”adoptoi” 
lukijansa osaksi kirjeenkir-
joittajia ja heidän elämäänsä, 
jännittävä kokemus.

On suuri sääli, että kirjaa ei 
ole tällä hetkellä saatavilla, 
mutta ensi kesänä on toivotta-
vasti mahdollisimman monilla 
mahdollisuus tulla kuuntele-
maan kirjan toimittanutta So-
meron kaupungin yläasteen ja 
lukion  kuvataide lehtoria, ak-
tiivista kuvataiteilijaa ja into-
himoista puutarhaharrastajaa 
yhteiseen sukujuhlaamme. 

Kirjasta vaikuttunut
Timo Vesterinen

Vesteristen Viesti haastatteli nuorta tanssitaiteilijaa ja tanssin-
opettajaa Jenni Vesteristä (s. 1984) kahvikupin äärellä Teat-
terikorkeakoulussa, missä Jenni opiskelee parhaillaan toista 
vuotta tanssinopettajan kaksivuotisessa maisteriohjelmassa.

Olet syntynyt Pyhäjärvellä. Mistä innostus tanssiin syttyi?
Oikeastaan kodinperintönä. Äiti on harrastanut tanssia koko 
ikänsä ja opettanut päiväkodissa lastentanssia varmaan 30 
vuotta. Myös sisareni opiskelee Tampereella tanssijaksi. Aloin 
itsekin tanssia 4-5 –vuotiaana. Pyhäjärvellä järjestetään vuosit-
tain Täydenkuun Tanssit –festivaali, johon liittyi tanssileirejä.  
Siellä olin aina mukana. Säännöllisen tanssiharrastuksen aloi-
tin ala-asteikäisenä Marketta Viitalan ryhmässä Pyhäjärvellä 
ja jatkoin sitä yläasteen loppuun. Esiinnyimme paljon ympäri 
Suomea ja ulkomaillakin. 16-vuotiaana muutin kotoa Kuopi-
oon 160 km:n päähän ja aloitin Kuopion tanssilukion. Olihan 
se uutta ja ihmeellistä, paljon enemmän mahdollisuuksia myös 
tanssin osalta. Kävin lukion lisäksi iltaisin myös konservatori-
on tanssitunneilla.

SE NÄYTTÄÄ KIVALTA, MUTTA TUNTUU VIELÄ KIVEMMALTA !
Keitä esikuvia sinulla tanssissa on ollut?
Jaa-a, vaikea kysymys, koska niitä on niin monta. No, pidän 
esimerkiksi Jyrki Karttusen, Alpo Aaltokosken, Arja Raati-
kaisen, Tommi Kitin ja Marjo Kuuselan tyylistä näyttämöllä 
sekä heidän tavastaan opettaa.

Mitä teit lukion jälkeen?
Ylioppilaaksi tulon jälkeen kävin ensin Joensuussa Itä-Suomen 
Liikuntaopiston (ISLO) yksivuotisen tanssinohjaajalinjan. Siel-
lä vahvistui tunne, että haluan nimenomaan tanssinopettajaksi. 
Haluan opettaa eteenpäin sitä, minkä olen itse saanut. Sitten 
palasin takaisin Kuopioon: pyrin ja pääsin Kuopion Musiik-
ki- ja Tanssiakatemiaan (Savonia ammattikorkeakoulu). Pää-
aineena minulla oli tanssikasvatus (nykytanssi ja jazztanssi) ja 
sivuaineena baletti. Iltaisin opetin harrastusryhmiä.

Kuinka päädyit vielä Teatterikorkeakouluun?
Halusin vielä syventää opintojani opettajuuden osalta. Lisäksi 
avomieheni sai töitä Vantaalta, joten olisin muutenkin muutta-
nut Pääkaupunkiseudulle. Jos en olisi päässyt tanssi- ja teatteri-
pedagogiikan laitokselle, olisin ottanut lisää opetustöitä.

Miten mielestäsi ammattikorkeakoulussa annettava tans-
sinopettajakoulutus eroaa Teatterikorkeakoulun tanssin-
opettajakoulutuksesta?
Eroaa aika paljon. Savoniassa saatiin tosi vankka käytännön 
koulutus, tanssittiin paljon ja saatiin perustiedot siitä, mitä 
minkäkin ikäisille voi opettaa. TeaKissa opetus on paljon poh-
tivampaa, on tullut paljon uutta. Selvästi huomaa, että täällä 
pitää olla jo kokemusta tanssinopettamisesta. Täällä on ollut 
myös tosi hyviä vierailevia opettajia, ihan loistavia tunteja.

Onko sinulla poltetta myös esiintyväksi taiteilijaksi?
On sitäkin. Tanssin kesällä mm. Täydenkuun Tanssien avajai-
sissa Alpo Aaltokosken ”Lentoon” -koreografiassa ja nyt syk-
syllä Teatterikorkeakoulussa opiskelukaverini Tiina Pistemaan 
opinnäytteeseen kuuluvassa teoksessa.

Mitä muuta ehdit tehdä opiskelun lisäksi?
Opetan kahtena iltana viikossa Vantaan tanssiopistossa eri ikäi-
siä harrastajia. Onhan se välillä raskasta, mutta pelkällä opin-
totuella ei pärjää. Sitä paitsi siitä on paljon hyötyä, kun pääsee 
itsekin liikkumaan ja soveltamaan oppimaansa heti käytännös-
sä. Uutena harrastuksena haluaisin aloittaa djemben (=rumpu) 
soittamisen, koska olen vähän hurahtanut afrikkalaisuuteen. 
Kävin Kuopion opintojen aikana Afrikassa ja nyt olen joulu-
kuussa mahdollisesti lähdössä taas neljäksi viikoksi. Teen par-

haillaan opintoihin kuuluvaa seminaarityötäkin afrotanssista.

Työllistyvätkö tanssinopettajat hyvin?
Kaikki Kuopion luokaltani valmistuneet saivat heti oman 
alansa töitä. Olen saanut sellaisen käsityksen, että mitä poh-
joisemmaksi muuttaisi, sitä paremmat olisivat työnsaanti-
mahdollisuudet. Koulutetuista tanssinopettajista on sielläpäin 
pulaa. Ehkä muutammekin parin vuoden sisällä Itä-Suomeen, 
jos suunnitelmat käyvät toteen. Tanssin rahoitusta vaan saisi 
olla enemmän – pienillä paikkakunnilla tanssi on harvinaista 
herkkua. Lisää ilmaistapahtumia myös tarvittaisiin. Hienoa on, 
että tanssi on ruvennut saamaan enemmän näkyvyyttä mm. tv:n 
kautta. Ja kyllä, ehdottomasti, tanssi pitäisi saada oppiaineeksi 
peruskouluun.

Lopuksi vähän suvustasi. Olet Vesteristen Karjalan suku-
haaraa. Isoisäsi syntyi Johanneksessa ja kaikki hänen esi-
vanhempansa Uudellakirkolla. Onko karjalaisuus näkynyt 
mitenkään kotonasi ja mitä suku sinulle merkitsee?
Ei karjalainen tausta oikeastaan näy enää perheessämme. Pap-
pa kuoli ollessani yksivuotias, joten hän ei kerinnyt kasvatta-
maan meitä lastenlapsia. Karjalanpaistia tehdään ja karjalanpii-
rakoita syödään, mutta muita sen suuntaisia perinteisiä ruokia 
ei tule mieleeni. Ehkä vanhemmilla sukupolvilla on ollut pientä 
katkeruutta Venäjää kohtaan evakkoon joutumisen takia, mut-
ta ei enää. Suku merkitsee tosi paljon. Vanhemmat ovat hyvin 
pitäneet huolta siitä, että esim. me serkukset olemme nähneet 
toisiamme usein. Aika paljon pidetään yhteyttä, usein kerään-
nytään viettämään rippi-, ylioppilas- ja muita juhlia ja lomia 
saatetaan viettää yhdessä.

Mitä sanoisit rohkaisuksi henkilölle, vaikka sukulaiselle, 
joka ei harrasta tanssia?
Suosittelisin, että kannattaisi käydä kokeilemassa jollakin tun-
nilla. Kaikki voivat oppia tanssimaan, jos opettaja löytää kei-
not. Tanssiminen ei ole vain taitoja, vaan myös elämään kasva-
mista. Siinä on koko keho mukana ja musikaalisuus ja toisiin 
tanssijoihin tutustuminen. Se näyttää kivalta, mutta tuntuu vie-
lä kivemmalta !

ONNEA ETEENPÄIN JENNI!

Justiina Westerinen

Helje Horila
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Joko kuulit? Naapurin Timo 
palas lomamatkalta
rakastaja Berliinistä oli sillä 
mukana
 
Aivan niin - mitä tapahtui 
Hokkasen Timolle?
Antoi periksi elämänhimolle
Ei meillä voi tällaista sattua
Ei meillä vaan muualla
 
Kesällä 2009 alkoi radios-
sa soida monimielinen laulu 
Hokkasen Timosta, esittäjänä 
VesterinenYhtyeineen. Elo-
kuussa yhtyeeltä markkinoille 
tuli levy, Jönköping, mukana 
myös edellä mainittu single. 
Syyskuussa levyltä lohkaistiin 
toinen single, haikean kaunis 
ja surumielinen Kukaan ei 
koskaan. Siinä rehvakkaasti 
rakkaansa luota pois lähtenyt 
mies huomaakin, että yksin ei 
selviäkään..
 
Niin se on. Minä taivun voi-
masta aaltojen
Niin se nyt on että laituri haa-
veeksi jää
 
Suolainen on maku huulilla 
katkeran
Veri suonissa kiehuu, vie mi-
nut aaltoihin
 
Kukaan ei koskaan voi sun 
paikkaa ottaa
Kukaan ei mun maailmasta 
tee kauniimpaa.
 
Vesterinen Yhtyeineen? Yh-
tyeen sivuilla biografiassa on 
kieli poskessa kirjoitettu näin:
Nuorempana Vesterinen kat-
soi erotiikkaa. Aika usein. 
Suosikki oli Emmanuelle, 
siinähän viihtyi jo juonen-
kin takia. Myöhemmin Em-
manuellen rinnalle nousivat 
autot; useimmat niistä olivat 
ajokelvottomia. Paitsi Datsun 
100A. Sitten kotikaupunkiin 
tuli sirkus ja vei nuorukaisen 
mukanaan. Valkoisella nor-
sulla halki Aasian ja huurui-
sen Jönköpingin - täytyihän 
jokaisen uskottavan muusikon 
nähdä maailmaa.
 
Pakkohan tästä oli ottaa tar-
kemmin selvää. Sovin levy-
yhtiön edustajan kanssa haas-
tattelun yhtyeen laulajan Tero 
Vesterisen kanssa lokakuun 
alkupäiville.
 
Nuoruus kitaristina

Heti alussa selviää, että Teron 
isoisä oli hanurivirtuoosi Vili 
Vesterinen. Ja kun isä Veli-
Jussi hakkasi rumpuja mm. 
Babitzinien ja monien muiden 

Vesterinen Yhtyeineen
siihen aikaan Kannelmäessä 
asuneiden, tulevien muusi-
koiden kanssa, niin ei kait 
se ihme ole, että Terokin on 
musiikkikuvioissa mukana. 
Kitaransoitto alkoi jo 5-vuo-
tiaana. Kun isän esimerkin 
innostamana pikkuveli Tom-
mi alkoi hakata rumpuja, oli 
ensimmäinen bändi koossa. 
Vaikka he kuuntelivat kotona 
Shadowsia ja Rautavaaraa, 
niin poikien omat biisit olivat 
kuitenkin aitoa punkkia.  Mar-
tinlaakson ala- ja yläasteen 
musiikkiluokilta löytyivät sit-
ten vihdoin oikeat bändikave-
rit. Sunburn oli ensimmäisen 
yhtyeen nimi - nimi, joka säi-
lyi pitkään. Sitten oli vuorossa 
Storm ja Ulmala. Ulmala-bän-
di teki parikymmentä keikkaa-
kin pääkaupunkiseudulla.  

Musiikilliset esikuvat ovat 
luonnollisesti vaihtuneet vuo-
sien varrella. Lapsuusaikojen 
suosikkeja olivat jo mainittu-
jen Shadowsin ja Rautavaa-
ran lisäksi Topi Sorsakoski 
& Agents sekä tietenkin Vili-
vaarin esitykset. Näistä on 
selvästi jäänyt elämään iskel-
mällinen ja rautalankamainen 
tunnelma, mitä Teron yhtye 
nykyään vaalii. 10-15v iässä 
siirryttiin heviin: Iron Mai-
den, Dio, Rainbow (Ronnie 
James Dion aikainen tuotanto 
eli neljä ensimmäistä levyä), 
Uriah Heep ja Deep Purple 
olivat kuuntelulistalla. Näistä 
on jäänyt todennäköisesti py-
syvästi Teron tajuntaan melko 
yksinkertaiset, mutta toimivat 
harmoniajutut ja ihailu hyviä, 
vahvasti laulavia solisteja 
kohtaan. 
Teini-iässä listalle nousivat 
Alice In Chains, Soundgarden, 
Doors, Pink Floyd, Kingston 
Wall, Kolmas Nainen, Eppu 
Normaali ja Don Huonot. 
Tässä vaiheessa alkoi musii-
kin suurkulutus. Tero laittoi 
kaikki liikenevät rahat levy-
kauppiaiden taskuun. Kenties 
olennaista noihin aikoihin oli 
huomio siitä, että musiikkia ei 
tarvitse sitoa mihinkään tiet-
tyyn kaavaan. Myös tekstipuo-
li alkoi kiinnostaa paljon, sitä 
ennen hän ei ollut kiinnittänyt 
siihen huomiota. Teron Ulma-
la-bändi sijoittuu johonkin täl-
le tienoille, se oli suomirokkia 
Don Huonojen innoittamana.  
Kimurantteja sovituksia yri-
tettiin tehdä ja oli siinä annos 
progeiluakin mukana.
20 ikävuoden eteenpäin mu-
siikin tyylit ovat sitten vaih-
delleet laidasta laitaan. Siihen 
on mahtunut niin Baltian mai-
den kansanmusiikki, klassinen 
kuin tuoreempi kokeellinen 
musiikki ja kaikkea siltä vä-
liltä ja sivumaastoista. Tuolle 
ajoille sijoittuu myös Blake-
orkesteri, jossa tehtiin varsin 
raskasta rokkia, lievällä psyke-
deelisellä mausteella ja paljon 
vanhoja orkestereita (Jethro 
Tull, Black Sabbath, Deep 
Purple ja Uriah Heep) kunni-
oittavalla asenteella. Blakessa 
Tero soitti vielä kitaraa. Yhtye 
on edelleen kasassa, Tero tosin 
lähti bändistä ensimmäisen le-
vyn jälkeen.

Jossain välissä kitaransoitto 
alkoi kuitenkin tympiä, koska 

Tero ei mielestään kehittynyt 
taidoissaan riittävästi, kun ei 
jaksanut paneutua harjoitte-
luun tarpeellisella intensitee-
tillä. Vakavasti otettava ki-
taransoitto yhtyeissä päättyi 
vuonna 2001.
 
Muutakin elämää

Elämä ei kuitenkaan koko ai-
kaa ole pyörinyt pelkän mu-
siikin ympärillä.  Myös autot 
ovat kiinnostaneet Teroa aina, 
lapsena suosikkiauto oli Dat-
sun 100A. Yläasteen jälkeen 
hän aloitti autonasentaja-lin-
jan ammattikoulussa, mutta 
se päättyi hankauksiin ammat-
tiopettajan kanssa. Opettaja 
hyödynsi väärin koulun ma-
teriaaleja, ja kun Tero vahin-
gossa paljasti sen rehtorille, 
teki opettaja koulunkäynnistä 
mahdottoman. 

Tero tunnusti hankkineensa 
kaikenlaisia ”romuja”, joita 
sitten korjattiin hartaudella - 
vuosia saattoi vierähtää ennen 
kuin kulkupeli liikkui, jos sit-
tenkään. Yhtenä turhakkeena 
autotallissa oli iso valkoinen 
GMC Suburban, ”valkoinen 
norsu“ josta nyt kuitenkin on 
päästy eroon. Yhä edelleen 
tallissa odottelee 1959 VW 
Kleinbus, jos sille löytyisi jos-
kus aikaa.
 
Graafista suunnittelua Tero 
opiskeli Vantaan taideteolli-
sessa oppilaitoksessa, sen jäl-
keen valokuvausta Muotoilui-
nstituutissa, jonka ohessa hän 
teki valokuvaajan töitä. Ny-
kyiseen työhön Taideteollisen 
korkeakoulun Mediakeskus 
Lumen näyttämöteknikoksi 
Tero kouluttautui oppisopi-
muskoulutuksessa 2 vuoden 
ajan oltuaan ensin vuosia siel-
lä tuntihommissa. Ihan valtion 
virkamies - ei se soittajan us-
kottavuutta vähennä! Nuorena 
yläasteikäisenä hän kävi myös 
soittotunneilla Oulunkylän 
Popjazz -opistossa, mutta sen 
jälkeen hän ei tunneilla ole 
jaksanut istua.  Soittaessaan 
bändeissä kitaraa Tero oli lau-
lanut myös stemmoja. Laulu 
alkoikin kiinnostaa enemmän 
ja enemmän ja sitten hän huo-
masi, että se on ”se juttu”.

Nykybändi muodostuu

Nykyiset bändikaverit Joki-
nen, Kivimäki, Piha, Riionhei-
mo ja Enqvist (jätkät kutsuvat 
tosiaan toisiaan vain sukuni-
millä) ovat olleet mukana sa-
moissa musiikkiympyröissä jo 
vuosia. Jokisella ja Pihalla oli 
edellisessä bändissä mukana 
pari Teron nuoruudenaikaisen 
Ulmala-yhtyeen soittokaveria. 
Kun Jokinen ja Piha soittivat 
Sadetanssi-yhtyeessä, niin he 
heittivät joskus yhteiskeikkoja 
Teron silloisen Ulmala-bändin 
kanssa. Myös Riionheimo oli 
silloisen ID-yhtyeensä kanssa 
samoissa kuvioissa. Vuoden 
2006 tienoilla kaverit alkoivat 
soitella yhdessä, ensin pienem-
mässä kokoonpanossa, sitten 
kasvattaen bändin kokoa ny-
kyiselleen. Aiemmin mainittu 
kappale Kukaan ei koskaan oli 
bändin ensimmäinen yhteinen 
saavutus, siksi niin rakas. 
Yle X:n haastattelussa jäsenet 

sanoivat hioneensa kappaletta 
3 vuotta, kunnes olivat loppu-
tulokseen oikein tyytyväisiä. 
Kyllä se hienolta kuulostaa 
kirjoittajankin korvaan. Yh-
tyeellä onkin tapana viettää 
pitkiä viikonloppuja rauhassa 
ja kehittää sen aikana parin 
kolmen kappaleen sanoitusta,  
sävellystä ja sovitusta niin, 
että se tyydyttää heitä. Esi-
merkiksi Jönköping-levyllä 
oleva kappale Emmanuelle 
meni tämmöisen viikonlopun 
aikana sanoituksen ja sovituk-
sen osalta melkein kokonaan 
uusiksi.
 
Levytyssopimus

Vuoden 2008 loppupuolel-
la yhtye sitten heitti keikan 
Semifinaalissa Helsingissä, 
kutsui sinne kavereitaan ja 
levy-yhtiöiden väkeä. Keikan 
jälkeen kaksi levy-yhtiötä tar-
josi sopimusta, mikä yllätti 
positiivisella tavalla soittajat. 
Sopimus solmittiin Univer-
salin kanssa. Yhtye itse olisi 
halunnut ensimmäiseksi sing-

leksi juuri Kukaan ei koskaan 
-kappaleen, mutta levy-yh-
tiössä osattiin vainuta Hok-
kasen Timon sopivuus siihen 
paremmin. Se toimi kiinnos-
tuksen herättäjänä todennä-
köisesti kuitenkin paremmin. 
Kolmanneksi singleksi jul-
kaistaan vielä syksyllä Emma-
nuelle. Levy-yhtiö on tehnyt 
myös TV-spotin syksyllä, se 
alkoi pyöriä juuri haastatte-
lun jälkeisillä viikoilla. Lop-
puvuoden keikkakalenteri on 
saatu myytyä ja ensi vuoden 
kevättä ja kesää viedään täyttä 
vauhtia. Samalle viikonlopulle 
osuva keikka onkin isoin este 
sille, että nähdäänkö Teroa 
ensi kesän sukujuhlilla.

 
Jönköping-levyllä olevat 
kappaleet ovat haikeita ja su-
rumielisiä, suomalaiseen me-
lankoliaan sopivia konstaile-
mattomia lauluja. Aiheita on 
otettu osin omasta ja läheisten 
elämästä, mutta taiteilijoiden 
vapautta on käytetty hyväksi. 
Vastoin ennakko-odotuksiani 

sirkuksen ja oikean valkoisen 
norsun mukaan ei tosielämäs-
sä kuitenkaan kukaan lähtenyt 
- mutta sen verran värikästä 
elämä kuitenkin on ollut, että 
sirkusta se on tavallaan ollut. 
Se peltinen valkoinen norsu 
selvisi jo aiemmin tekstissä. 
Myös nykyistä yhteiskunnal-
lista tilaa kuvataan Piipaa- ja 
Äiti-biiseissä. 
 
Tunnin haastattelutuokio lop-
pui aivan kesken, kun Teron 
oli jo kiiruhdettava eteenpäin 
- minnekäs muualle, kuin 
bändin kanssa hiomaan uusia 
timantteja meidän tulevaisuu-
den iloksemme.

Kursiivit tekstit ovat lainauk-
sia yhtyeen sanoituksista.

Yhtyeen nettisivut löytyvät 
osoitteesta:

www.vesterinenyhtyeineen.fi

 
Teksti: Mikko Vesterinen  
Kuvat: AJ Savolainen

Tero Vesterinen
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