Mummoni Anna Ferdinandin tytär Korhonen on Selkämän sukuhaaran Korhosia.
Ferdinandin perhe asui Vaajasalmen Kalliolassa.
Ferdinand Korhonen (21.12.1850 - 1.1.1913)
Amanda, os. Utriainen (22.10.1854 – 24.5.1908)
Lapset: Albert 1876, Matilda/Tilta 1878, Otto 1880, Eedla/Eetla 1883, Mikhel 1885, Anna 1887, Anna muutti
Karttulaan 1906, Abel 1891, Edvard/Eetu 1897. Pojista Albert 1904 ja Otto 1905 lähtivät perimätiedon mukaan
Amerikkaan. Mikhel ja Abel kuolivat lapsina.

Ja mitä kaikkea heidän jälkeläisistään tulikaan?
Saattaisi Ferdinand-pappa katsella ihmeissään seuraavien sukupolvien touhuja.
Ajatella, Eetlan tyttären tyttären tyttären poika melkein voitti Idols-kisan 2019,
Tiltan tyttären pojan lapsista sukeutui rypäs tiedemiehiä. Ja Annan pojan pojan
pojan muutaman kuukauden ikäinen tytär on jo maailmanympärysmatkalla.
Kristiina Hurmerinta
Lapsuudessa perheeni oli paljon tekemisissä Anna-mummon sisarusten Tiltan ja Eetlan lasten
kanssa. Välillemme kasvoi yhteys, joka on herännyt uusien sukupolvien myötä eloon facebookaikana.
Isälläni oli 1950-luvulla kaitafilmikamera, jota hän käytti ahkerasti. Otoksiin tallentui hauskoja
muistoja, Sylvi Matilaisen harakkatanssi Myhinpäässä tai Eetun lapsijoukon leikit pihamaallaan.
Mummomme, joka ei enää päässyt liikkumaan kovinkaan paljoa, eli filmien kautta sukunsa
vaiheita.
Läheisiä suhteita Myhinpäässä asuviin mummon sisaren lapsiin ja lastenlapsiin lisäsi se, että
vuonna 1958 perheeni osti huvilan Myhijärven rannalta.
Mummo piti huolen, että sukulaiset eivät unohdu. Isä jatkoi perinnettä. Itse vein pari vuotta
sitten tyttäreni Pipsan ja hänen 4v. poikansa Leonin katsomaan Myhinkoskella olevaa
sukulaistaloa.
Mikä suru. Emme löytäneet sitä. Aika oli muuttanut maastoa ja muistikuvat mielessäni olivat
liian hataria.

1. Matilda/Tilta Laitinen os. Korhonen (27.5.1878)
Tilta avioitui Lauri Vilhelm Laitisen kanssa. Kuusilapsinen perhe asui Myhinkoskella
Rautalammilla. Tiltan tyttäret Elvi, Hilve ja Sylvi asuivat avioiduttuaan Myhinpäässä. Perheen pojat
olivat, Eino (1904), Kalle (1911) ja Teofilus/Teuffi Laitinen (1915).
Teuffi jäi asumaan kotitilaa Myhinkoskelle. Isälle oli tärkeää pitää yllä yhteyksiä. Vähintään
kerta vuoteen hurautettiin Myhinkoskelle pakettiautolla koko perheen voimin.
Elvi Rautiainen ( 6.12.1906 - 8.1.1981) asui Siimelä nimisessä talossa. Kesäviikonloppuisin
olimme tuttu näky Siimelän tienhaarassa. Auto parkkerattiin suuren männyn alle. Purkaessamme
autosta nyssäköitämme kuukui tuttu huuto tien toisella puolen olevan talon ikkunasta: ”Tulukeehan
käämää”.
Kahvi oli jo pöydässä ja tuore vehnänen.
Osasi odottaa. Ja toki pistäydyttiin. Kuunneltiin ihmeellistä gramofonia, jota veivattiin
kammesta. Opittiin myös kiven takana oleva mansikkapaikka. Harmiteltiin joskus, että ei ollutkaan
mansikoita.
”Se on tuo Timo peijooni käänny tuoas syömässä ne”, tuumasi täti.
Hän oli aina jos jonkinlainen käsityö meneillään. Käsistään taitavana hän oli opettanut käsitöitä
myös Myhinpään koulussa.

Siimelän kananmunat olivat käsite. Ne olivat suuria ja millaiset keltuaiset!
Elvi Rautiaisella oli kaksi poikaa Ensio ja Timo. Ensio oli meillä Hankasalmella
myymäläautoapulaisena.
Sylvi Matilainen (20.4.1909 - 5.2.1989) asui seitsenlapsisen perheensä kanssa Myhinpään
keskustassa isossa maalaistalossa. Meille lapsille sanonta, mennään Myhinpäähän, tarkoitti
nimenomaan Sylvin emännöimää taloa. Kesälomalla tutustuimme hänen lapsenlapsiinsa, jotka
viettivät siellä kesälomaa.
Touhuttiin ja leikittiin yhdessä. Hoidettiin puhelinkeskusta, joka sijaitsi tuvan nurkassa.
Tunnettujen sentraalisantrojen tapaan kuuntelimme häpeilemättä langoilla ja opimme tietämään
kylän asiat. Keitimme karjakeittiössä sioille perunita, hoidimme kanoja, kokeilimme lypsämistä ja
peuhasimme navetan ylisillä heinissä. Me tytöt ihailimme talon tytärtä Liisaa, koska hän oli
mielestämme niin hieno ja riiasi.
Silloin tällöin oli tanssit kesäisin riihessä. Olimme kaikki alle 10 vuotiaita, joten kiirettä piti. En
tiedä nukuimmeko koskaan. Aamuisin söimme viiliä ja voi sitä samettikuorta, kuinka hieno se oli.
Sylvin tyttären Sinikka Savolahden pojat Pekka ja Jukka Helsingistä olivat verratonta seuraa.
Toppasimme korppua teehen ja haimme niin ihanalta tuoksuvasta kellarikahverista milloin voita
milloin siankylkeä. Silloin tällöin Sylvi ohjasi askartelua ja teimme mm. täytettyjä pehmoeläimiä,
Hellalla porisi aina padat ja kattilat. Pöytään istahti iso joukko joka päivä.
Sylvi oli aina iloinen. Nauru oli herkässä. Kesken ruuanlaiton hän saattoi pistää tanssiksi, jos
radiosta tuli hyvä kappale. Matilaisen tuvassa opeteltiin polkat ja jenkat. Hän ei koskaan näyttänyt
kiireiseltä. Hänellä oli aikaa aina kaikille.
Matilaisen taloa jäi pitämään 1933 syntynyt Jouko yhdessä vaimonsa Eilan kanssa. Perheeseen
syntyi varsinainen tiedemies keskittymä. Pojat Pekka ja Antti ovat fyysikkoja, Rose on Jyväskylän
yliopiston kemianlaitoksen dosentti. Ansa on venäjänkielen maisteri ja töissä Valtralla. Vanhin tytär
Paula on sairaanhoitaja.
Hilve Vartiainen (1.5.1918 - 5.11.2003) asui Myhinpään toisessa päässä. Heillä oli korkealla
mäellä komea talo ja mikä tärkeintä meidän lasten kannalta, siellä oli samanikäisiä lapsia. Se oli
ilon hetki, kun isä käänsi auton kohti Rajalaa kotimatkalla. Mieleeni nousee jyvälaarit ja Hilven
tekemä erinomainen leipä ja tirripaisti. Rajalassa saimme usein viettää loma-aikoina muutaman
päivän. Pirjon kanssa nukuttiin aitassa vällyjen alla. Ja sekös oli jännittävää. Hannu, Tapani ja
Osmo lähtivät mielellään kalaan kanssamme. Muistan kuinka uitiin ja peuhattiin.
Hilven vanhin poika Unto oli meillä myymäläauton kuljettajana.

2. Eedla eli Eetla Korhonen (25.3.1883 – 6.11.1918)
Eetla sai kaksi lasta Elsan ja Jaakon. Jaakko asui Outokummussa ja oli töissä kaivoksella.
Teknisesti lahjakas Jaakko kehitteli työn ohessa monenlaisia parannuksia työkaluihin. Monet
Jaakon keksinnöt olivat mielenkiintoisia ja jotkut johtivat jopa patentteihin.
Syntyi kuhinaa, kun Jaakko vieraili tätinsä Anna Poikolaisen luona Hankasalmen asemalla. Me
lapset halusimme aina olla nenä pitkällä katsomassa Jaakon tuomisia. Ne olivat usein ihmeellisen
näköisiä härveleitä, joiden ilmestyminen mummon huusholliin toi onnen mökkiin.
Anna-mummo suhtautui sisaren poikansa keksintöihin ennakkoluulottomasti jopa innoissaan
Tokihan sisarenpojan hieromakonetta oli kokeiltava. Mummomme pokka piti hänen puristessaan
voltteja virtaavia rautaputkiloita. En tiedä puriko hammasta vai oliko niin kovaa tekoa, ettei
tuntenut? Nauraen hän pyysi Jaakkoa sammuttamaan virran ja ehdotti uusintaa seuraavana päivänä.
Muistan kuinka kokeilimme omin päin hieromakonetta ja opimme ymmärtämään, että siitä sai
oivat tärskäykset. Vieläkin tuntuu metallinmaku suussa, kun muistelen kokemiani tujauksia.
Mutta mummo kehui ja kannusti. Kuunteli hartaudella Jaakon kuvauksia työn alla olevista
keksinnöistä. Päivitteli ja keitti lisää kahvia.

”Tuuhan Juakko rukka pian takas niin katotaan taas jottain uutta”, mummo sanoi ja huiskutti
sisarenpojalleen.
Matkaevääksi käärittiin pyypaistia, Kaarinanrinkeleitä ja vaikkapa siivu alatoopia leipäpalalle.
Kaupanpäälle kaikki vieraat saivat poikkeuksetta mummon itsensä tekemää saippua.
Eetlan tytär Elsa asui Konnekoskella. Nipurin Elsalla oli kaksi tytärtä Tuovi Pakarinen ja Ritva.
Konnevedeltä oli lyhyt matka Nipuriin, joten siellä piipahdettiin vanhempien kanssa liki
kuukausittain. Elsa pisti perut kiehumaan ja tirripaistit tulelle. Vierailu huipentui aina kahvitteluun,
jota höysti kuulumisten vaihto.
Isäni Leo oli viettänyt Elsan luona Nipurissa lapsuudessaan lomia. Ja hauskaa oli ollut. Elsan ja
isäni läheinen suhde juonsi siis 1930 kesistä. Elsa oli erityinen isälleni. Hänen lausumanaan Elsa
kuulosti Elssalta. Läheiseltä.
Eetlan suku kiertyy kiinnostavalla tavalla vuoden 2018 Idols-kisaan. Elsan tyttären tytär
Kristiina Pakarinen adoptoi 2000-luvun alussa Etelä-Afrikan Johannesburgista kaksi poikaa Leon
ja Relon. No, se on tämä 16v. Leo, joka hurmasi suomalaiset verbaaliakrobatiallaan. Itse tehdyt
biisit nostivat Leon Suomi-räpin kuninkaallisiin. Hyvä Pakariset! Kyllä olisi Elsa tykännyt ja
meidän mummo, joka arvosti osaamista ja rohkeutta.
Elsan avioliitosta Niilo Mehton kanssa syntyi kolme poikaa, Esa, Hannu ja Pertti.

3. Anna Korhonen avioitui Ville Poikolaisen kanssa. Yhteinen poika Leo Iisakki syntyi
1927.
Leo ja Elma (os. Viitanen) Poikolainen saivat viisi lasta. Kristiina Hurmerinta 1950, Inkeri
Heinonen 1954, Päivi Poikolainen 1954 sekä pojat Pekka 1956 ja Antti 1958.
Kristiinalla on kaksi tytärtä Anna Kujala (1974) Chef Purser Finnair ja Pipsa Hurmerinta
(1978) keittiömestari ravintola Sikke's. Annalla on poika Rasmus Kujala (2003) ja Pipsalla poika
Leon Nordenstreng (2013)
Inkerillä on neljä lasta Emmi Ehrl (1983) diplomi-insinööri UPM, Saara Söyrinki (1985)
materiaalitekniikan tohtori. Hänellä on tytär Vilja (2017). Uusia jäseniä tyttöjen perheisiin on
syntymässä keväällä 2019.
Heinosten pojat Olli (1987) on yli-insinööri Patrialla ja Timo Kaarle (1991) opiskelee
tietojohtajuutta Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Pekalla on kolme lasta Mikko (1987) lentäjä Finnairilla. Hänellä on lapset Eevi (2014) ja Enni
(2016).
Lotta (1990) on agronomi ja työssä Nylands Svenska Lantbrukssällskapissa. Tuomas (1995)
opiskelee Maanpuolustuskorkeakoulussa.
Antilla on kaksi poikaa Ville (1986) tuotantotalouden diplomi-insinööri, hän työskentelee
Boston Consulting Groupissa ja Lauri (1994) opiskelee konetekniikkaa Tampereen teknillisessä
yliopistossa. Villellä tytär Iina Eerika ( 2018). Iina Villen tytär on parhaillaan perheensä kanssa
maailmanympärysmatkalla.

4. Eetu Korhonen (30.8.1897) oli Ferdinandin lapsista nuorin ja asui Tervossa. Eetun
perheessä oli 12 lasta. Irja, Esteri, Kaarina, Eero, Veikko, Pentti, Erkki, Pertti, Esko, Raimo,
Seppo, Urho. Erkin poika Kari Korhonen asuu Konnevedellä.
Eetun luona käytiin vieraisilla ja minulla on mainio kaitafilmin pätkä isän ja äidin vierailusta
1960-luvulla Tervossa. Eetun lapsenlapsi asuu Konnevedellä. Kuka hän on? Siinä asiassa tarvitaan
suvun apua.

Ville Poikolainen, Leo Poikolainen ja Anna Poikolainen Kerkonkoskella.

Anna os. Korhonen Poikolainen poikansa Leon tyttärien
kanssa. Vasemmalla Päivi Poikolainen ja oikealla Inkeri
Poikolainen.

Kuvassa on Sylvi Matilainen os Laitinen poikansa vaimon haudalla.Kuvassa vasemmalta Sylvin tytär Liisa Jalkanen, Veli Sylvin poika
Matilainen, Väinö Vauhkonen, Jouko Jalkanen, Timo Savolahti, Sinikka Sylvin tytär Savolahti, Esa Sylvin poika Matilainen, Leena Savolahti,
Kalervo Sylvin poika Matilainen, Pekka Savolahti.
Keskirivi vasemmalta Terttu Matilainen, Antero Sylvin poika Matilainen, Auli Sylvin tytär Vauhkonen, Eine Karhunen, Eila Matilainen, Jouko
Sylvin poika Matilainen.
Eturivi vasemmalta Janne Jalkanen, Jaana Jalkanen, Reijo Matilainen, Sylvi Matilainen, Voitto Vauhkonen, Kari Matilainen, Paula Hämäläinen,
Rose Matilainen.

Ferdinandin tyttären Eetlan tytär Elsa Mehto.

Leo Poikolaisen lapsenlapsia Vaasassa 1992 vasemmalta Pipsa Hurmerinta, Emmi Inkerin
tytär Heinonen, sylissään Timo Inkerin poika Kaarle Heinonen, Saara Inkerin tytär Heinonen,
Olli Inkerin poika Heinonen, Ville Antin poika Poikolainen ja Anna Kristiinan tytär Kujala.
Taustalla Elämänkukka-ryijy.

Kuudes sukupolvi matkustaa jo maailman ympäri.
Kuvassa Ferdinandin tyttären Annan pojan pojan
pojan tytär Iina.

