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Toivotan sukuseuramme ja
omasta puolestani kaikille
suvun jäsenille onnellista ja
menestyksellistä
tämän
vuosituhannen
viimeistä
vuotta.
Samalla
kiitän
hyvässä säässä ja hyvissä
tiloissa
järjestetyistä
sukukokouksen
tilaisuuksista
Lauantai-illan
tilaisuus otettiin ohjelmaan
aikanaan,
jotta
suvun
jäsenillä
olisi
enemmän
aikaa tavata toisiaan ja
pitää yhteyttä suvun muihin
jäseniin. Hankasalmella se
toteutui erinomaisissa puitteissa, kuten sunnuntain
sukukokouskin
runsaan
yleisön
läsnäollessa
ja
hyvän
ohjelman
ryydittämänä. Sukuseuran
toiminta jatkuu toisaalla
julkaistavan, sukukokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman
puitteissa
kohti
vuonna
2001
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Vesannolla
pidettävää
seuran
50-vuotisjuhlakokousta.
Allekirjoittanut on ollut
sukuseuran
toiminnassa
mukana jo ennen vuotta
1951,
jolloin
seuran
perustamista valmisteltiin.
Tällöin sain olla seuramme
ensimmäisen, karismaattisen puheenjohtajan, filosofian
maisteri
Kalle
Korhosen
kuskipoikana
kesäisin veneellä, talvisin
hevosella,
hänen
tutustuessaan
yhteisten
esiisiemme maisemiin. Näiltä
matkoilta on jäänyt mieleeni
muistoja, jotka vielä nyt
ikääntyneenäkin
on
mieluisia.
Vuoden
1981
jälkeen olin sukuneuvoston
jäsenenä kuskarina toisella
pitkäaikaisella
puheenjohtajalla ja hyvällä naapurilla, Hanneksella — nyt
autolla. Koska molemmat
puheenjohtajat polveutuivat
1700-luvulta lähisukulaisistani, sain kuskarinpalk-

kiona selvityksen suvustani
osallistumatta itse aktiivisesti sukututkimukseen.
Sukuseuran
historiikin
kirjoittajat ja sukututkimustoimikunnan jäsenet Hannu
ja Ilkka Korhonen kaipaavat
varsinkin
varhaisemmilta
ajoilta tietoa ja muisteloita
esimerkiksi
kirjoitelmia,
joita voitaisiin käyttää sekä
historiikin
lähteinä
että
lehtiartikkeleina.
Seuran internettiä käyttäviä
jäseniä
pyydetään
ottamaan yhteyttä Hannu
Korhoseen, jotta sukuseuran
kotisivua
voidaan
kehittää tarpeen mukaan.
Sukuneuvosto
palkitsee
edelleen sukukokouksessa
parhaita
sukuselvityksiä.
Tarvittaessa sukuseura —
etenkin Hannu ja Ilkka
Korhonen — antaa apua
sukuaan selvittäville.
Sukuneuvoston
johtoon
on
nyt
vaihtunut
jo
ikääntynyt kuskipoika, joka
tuntee itsensä vaillinaiseksi
ja pätemättömäksi kahteen
edellä mainittuun puheenjohtajaan verrattuna. Uskon
kuitenkin,
että
yhdessä
toimien voimme kunnialla
vaalia sitä perintöä, jonka
esi-isät ovat meille jättäneet
ja pystymme antamaan sen
edelleen perillisillemme.

Sukuterveisin

Markus Korhonen
sukuneuvoston puheenjohtaja
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Toivo Korhonen
Kolme vuotta oli vierähtänyt,
kun olimme viimeksi koolla
sukujuhlissa Konnevedellä.
Nyt oli hankasalmelaisten
vuoro
järjestää
juhlat.
Luonnollinen paikka juhlille
oli
museokylä
kauniine
pihamaineen ja päärakennus Hallantalo, jossa kaksi
suurta avaraa tupaa.
Perheilta lauantaina 11.7.
Päivällä oli satanut, mutta
iltapuoleen poutaantui ja
aurinko
alkoi
paistaa.
Korhosia perheineen alkoi
kokoontua
Hallantuvalle.
Kutsu oli mennyt perille. Klo
18.00 emännät odottivat
kahvin ja sämpylöitten kera
vieraita,
eikä
tarvinnut
pettyä, sillä paikalle tuli
satakunta henkeä.
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Oli tarkoitus viettää iltaa
paljolti vapaan seurustelun
merkeissä, mutta toki ohjelmaakin oli. Lasten yhtye
Liipotin viihdytti reippailla
soitoillaan
ja lauluillaan
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kansanmusiikin
tyyliin.
Yhtyeessä soittaa ja laulaa
kaksi suvun jäsentä. Tätä oli
ilo kuunnella samoin kuin
Kallion Mirkun lausuntaa.
Sitten käytiin esinemuseolla
Veli-Matti Häkkisen opastamana Suvun kalleuksia.
on esimerkiksi Kuninkaan
Kannu, jonka valtiopäivämies Eero Korhonen on saanut palveluksistaan Kustaa
IV Adolfilta ollessaan talonpoikaissuvun
edustajana
valtiopäivillä
Ruotsissa
1800-luvun vaihteessa.
Lopuksi vielä kokoonnuttiin Hallantupaan muistelemaan edesmennyttä puheenjohtajaa Hannes Korhosta videokuvan välityksellä, sekä Pumppumestaria, joka oli tunnettu ja
todellinen ammattimies kai-

vonpumppujen
poraajana. sydämiin.
Kaunista
oli!
Kaskut ja vitsit saivat vielä Urkurina
oli
Keijo
osansa illan mittaan. Illasta Matilainen.
jäi mukavat muistot.
Sankarihaudoilla laskivat
seppeleen Aarne Korhonen
ja Kaisa Siikki. Tämän
Sunnuntai 12.7.
jälkeen oli vuorossa ruokailu
Kun kokoonnuimme Kirk- Hallantuvalla ja juhlaruoka
koon jumalanpalvelukseen, oli Hankasalmen perinnetuntui, että on alkamassa ruoka Makuperna.
todellinen juhlapäivä. Hankasalmen kirkko on pari Sukujuhla
vuotta sitten maalattu ja
kunnostettu
ja
kirkon
Aurinko
paistoi
lähes
vaaleat
lämpimät
värit pilvettömältä taivaalta, oli
luovat hartaan tunnelman.
tosi lämmin päivä. Juhlan
Lääninrovasti Raimo Jal- pitopaikka oli Hallantalon
kanen — muuten suvun jä- pihamaa. Moneen kertaan
sen
—
puhui
suvun koettu hyväksi juhlapaikakmerkityksestä lämmöllä ja si. Läsnä oli noin 200
erittäin mieliin painuvasti. suvunjäsentä, joten kaikki
Sukulaiskuoro
lauloi puitteet onnistuneelle juhsuoraan
kirkkoväen lalle oli olemassa.
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Musiikki annista vastasivat sukukuoro, sekä Paula
ja Ilkka Niemi. Sanallinen
anti saatiin Tarmo Kallion
runonlausunnasta,
sekä
Veli-Matti Häkkisen katsauksesta Kirkonmäen syntyhistoriaan. Sirkka Makkonen selvitti ansiokkaasti
Vihta-Paavon
runoteoksen
nykyvaihetta.
Juhla oli erittäin lämmin
myös fyysisesti. Kun vielä
kajautimme yhdessä KeskiSuomen kotiseutulaulun, jäi
mieleen tunne, että on ihana
kokea
jälleentapaaminen
kolmen
vuoden
päästä
Vesannolla.
****************
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Raimo Jalkanen
6. sunnuntai helluntaista 12.7.1998 Hankasalmen kirkossa
571: 1—3, 328, 583, 178:1—3
kuoro: ”Soi kunniaksi luojan”, 574:1—454,
”Siunaa ja varjele meitä (seppelepartio)
Moos 12:1—4
Aabrahamin jälkeen on moni lähtenyt asuinsijoiltansa
ja isänsä kodista. osa Tuomas Korhosen jälkeläisistä
on tänään palannut pyhiinvaellusmatkalla omille juurilleen.
Olen usein miettinyt: miksi olen kiinnostunut suvustani, juuristani? Siksikö,
että olen etsimässä itseäni?
Haluan tietää, kuka olen,
mistä olen tullut? Mistä isäni ja äitini, isovanhempani
ovat imeneet elämän voimansa?
”Me ihmiset kasvamme
kuin puut. säilytämme kaikki vanhat vuosirenkaat sisällämme” on sanonut Lennart Koskinen (Mikä on oikein, s. 296). Asiantuntija
voi puun vuosirenkaista lukea, kuinka sateista oli tai
paistoiko aurinko tiettynä
vuotena
tai
millaisessa
maaperässä puu on kasvanut.
Kukaan ihminen ei elä
ideologisessa tyhjiössä. Häntä
ympäröivät
poliittiset
ideologiat,
elämänkatsomukset ja uskonnolliset käsitykset. kaikki ne ovat jättänee jälkensä elämämme
vuosilustoihin. osa niistä on
imenyt ravintonsa kaukaa
menneisyydestä.
Wanha Tuomas 1999

Ihmisen kasvua ei voi
selittää vain perimän avulla,
geenejä tutkimalla. Musiikillisesti lahjakkaankaan suvun jälkeläisestä ei tule
huippupianistia, ellei ympäristö siihen kannusta ja
opeta, vaikka kaikki isät
olisivat olleet mestarisoittajia.
Geneettistä
perintöä
merkittävämpi onkin käytännössä sosiaalinen perintö, joka on säilynyt suvun
arvoina ja asenteina.
Terveet juuret ovat hyvä
lähtökohta terveelle kasvulle, Joka tapauksessa tarvitsemme
yhteistä
hyveitä,
moraalia
ja
sosiaalista
selkärankaa.
Tarvitsemme
6

selkärangaksemme juuria,
käsitystä alkuperästämme ja
esi-isistämme. Hyveet, kuten
oikeudenmukaisuus,
kohtuullisuus, viisaus ja urhoollisuus eivät synny hetkessä. Moraalin hyveiden ja
sosiaalisen selkärangan syntyminen on hidasta,. Se on
yhteisöllistä eikä yksilössä
syntyvää ja yksilössä erikseen olevaa (Matti Marttila,
Sukuviesti 2/97). Valitettavasti vain moraalin tuhoutuminen
on
nopeampaa
kuin sen syntyminen.
Jotenkin aikamme ihminen on tuuliajolla. Suvun
merkitys kasvattajana ja
ihmisen
itseymmärryksen
luojana on voimakkaasti
muuttunut. Maatalousvaltaisen yhteiskunnan elämä
keskittyi merkittävältä osin
kyläyhteisön ympärille. Oli
tavallista, että samassa taloudessa eli pari, kolme sukupolvea ja muutoinkin suku oli saman kylän seutuvilla tai lähikylillä niin, että
suvun jäsenten keskinäinen
vuorovaikutus oli runsasta
ja kiinteää. Suvulla oli keskeinen merkitys suurperheiden tukijana ja jopa käytännöllisen avun antajana.
Teollistuminen ja kaupungistuminen ovat muuta-

massa
vuosikymmenessä
raunioittaneet kylä- ja sukuyhteisöt. Samalla teollistumisen tuoman hyvinvoinnin
myötä monien osaksi on
tullut
henkisen
pahoinvoinnin taakka, joka monessa tilanteessa suurelta osin
johtuu katkenneista sukulaisuusja
ystävyyssuhteista (Sakari Puukari,
Sukuviesti 2/1997). ”Suurperheen, suvun ja kyläyhteisön ihmisten muodostama tukiverkko ratkesi ja
tilalle
tuli
kerrostaloasunnon” … lukitut ovet,
jotka sulkivat ystävät ulkopuolelle. Samalla kansamme
moraalien ja sosiaalinen
selkäranka
on
joutunut
lujalle koetukselle ja rikostilastot kertovat lahjomattomasti en osittain murtunen.
Tutkimuksissa on todettu,
että ihmissuhteiden katkeaminen, perheiden ja lähiverkostojen rikkoutuminen
tuhoaa moraalin, hyveellisyyden ja sosiaalisen selkärangan jo parissa sukupolvessa.
Tässä tilanteessa sukupolvemme etsii itseänsä ja
juuriansa — löytääkseen
niistä jotain, mikä antaisi
Seuraavan
sivun runo
perustuu
tositapahtu-
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elämään syvyyttä, perspektiiviä. Arvaamattoman ja
epävarman
tulevaisuuden
edessä löydämme elämään
ajallista
syvyyttä
menneisyydestä. Asiantuntija (mm. akateemikko Matti
Kuusi) väittävät, että ”sukuylpeys ja tietoisuus omista
juurista on itsetunnon lähde”. On hirvittävää, jos jollakin sukupolvella ei ole
lainkaan yhteistä maailmaa,
taustaa, jolta ponnistetaan,
vaan ollaan koko ajan kiinni
pelkästään nykyhetkessä.
Mutta
tottakai
eteen
avautuu myös tulevaisuus.
Tekstissämme Herra sanoi
Abrahamille: ”Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi
kodista…” Jätä menneisyys
ja
kulje
rohkeasti
tulevaisuuteen, minä ”siunaan sinua”.
Kuka minä ole? En ole
vain esivanhempieni geenituote. En vain sosiaalisen
ympäristöni kasvatti. Minun
syvimmät, elämäni pisimmät
juuret juontavat luomisen
aamuun,
hetkeen,
josta
Raamattu kertoo: ”Ja Herra
muovasi
maan
tomusta
ihmisen ja puhalsi hänen
sieraimiinsa elämän hen-

käyksen (Gen 2: 7). Siellä
ovat
elämäni
syvimmät
juuret: Jumalan luomistahdossa, siinä hetkessä,
jolloin ”Jumala loi ihmisen
omaksi kuvakseen” (Gen
1:27).
Lähdinpä kotiseudultani
mihin tahansa, jäävätpä
sukujuureni vaikka valtamerien taakse, kosketus
näihin juuriin antaa perspektiivin sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen ja
selkärangan tähän päivään.
Tietoisena tästä yhteydestä
Abrahamkin
jätti
isänsä kodin ja suuntasi
tulevaan. Tietoisen tästä
ovat monet Tuoma Korhosen
jälkeläisetkin
jättäneet
sukunsa asuinsijat kokeneet: Herra on ollut meidän
kanssamme
vieraallakin
maalla! Hän ei ole vain
siellä, missä esi-isämme
kaivoivat suo-ojia ja väänsivät kantoja maasta. Hän
on
yhtä
hyvin meidän
kassamme
tehdassalissa,
kerrostaloasunnossa
tai
maailman merillä.

maan: valkoiseen pääskyseen. Se antoi valokuvata itsensä
ja siitä kertoi myös Savon Sanomat 31.7.1981.
Runossa
mainitut
henkilöt
ovat
kirjoittajan
vanhemmat, Sonkarinsaaren Vanhalan isäntäpari Toivo
Evald Korhonen, s. 15.6.1899, k. 16.1.1989, ja Saima
Elisabeth, s. 24.5.1897, k. 15.6.1981
siis todellakin miehensä syntymäpäivänä niin kuin runossa kerrotaan.
Toivolla oli kaksosveli Yrjö, s. siis
15.6.1899, k. 7.1. 1976. Tämä vuosi on
juhlavuosi, sillä veljesten syntymästä tuli
kuluneeksi 100 vuotta. Kuvissa he ovat
noin 10- ja 70-vuotiaita. Yrjön puoliso oli
Elsa, o.s. Tippa, s. 2.11.1901, k. 16.6.
1962(!). Muut sisarukset olivat Kalle,
7

Helmi, Väinö, joka kuoli tulirokkoon, ja Siiri, joka eli satavuotiaaksi.

Vanhalan oikea albiinopääsky 1981
Marjatta Otva
Pääskynen, kesä onnellisuus,
Jokainen hetki on mahdollisuus.
Viidestoista juhannuskesän
oli syntymäpäivä Vanhalan Isän,
johon kuolema Äidin toi surun lisän.
Kukkivat tulppaanit, sireenit, ruusut,
Isä ei lohtua suruunsa kuullut.
Viikkoja kaksi kun kumpua kuuli,
pihapiirikin mykkä, niin hän luuli.
Pääskytkin rakkaat varoen vaiti —
eihän? — nyt viserrys, liverrys — vaiko vain kaiku?
Vitivalkoinen pääsky läheltä lensi,
helisti laulun, riemuisan senkin,
visersi, iloitsi, liversi, kaartoi,
Isän lempeän lohdun vaippaan saartoi.
Lepäsi langalla valkoinen pääsky,
kertoili taruja muistojen myötä,
oli vain kesä, ei yhtään yötä.
Viikkoja kaksi soi taivaitten soitto,
viiltävä lohtu, huomenten koitto.
Wanha Tuomas 1999

8

7RLPLQWDVXXQQLWHOPDY
Sukuseuran
toiminnan
tarkoituksena on edistää
yhteenkuuluvaisuuden
tunnetta suvun jäsenten
keskuudessa, vaalia hyviä
sukuperinteitä ja menneiden
sukupolvien muistoa sekä
tukea ja innostaa suvun
jäseniä
sellaisissa
pyrkimyksissä, jotka ovat
suvulle kunniaksi.
Sukuneuvosto kuulee ja
ottaa vastaan aloitteita ja
ehdotuksia
yhteisen
asiamme
kaikenpuoliseksi
hyväksi ja suvuntoiminnan
edistämiseksi.
Sukututkimustoimintaa
jatketaan suvun jäsenten
pyynnöstä.
Vanhempien
sukupolvien osalta selvitysten kokoamista ja yhtenäistämistä tehostetaan. Toimikauden
aikana
pyritään
sukututkimusalueella selvittämään tutkimusresurssien
mahdollisuus ja määrittelemään
tavoitteet
sukututkimustoiminnalle.
Suvun jäseniä pyritään
innostamaan ja tukemaan

sukuperinnön
keruuseen
sekä tallentamiseen. Tästä
toiminnasta sukuneuvosto
esittää parhaat työt palkittaviksi sukukokouksessa.
Pyritään kehittämään yhteyshenkilöverkosto sukumme
asuinsijoille,
jotka
tukisivat sukumme viestin
Wanha
Tuomas
lehden
julkaisun
sisältöä.
Näin
saataisiin lehti monipuolisemmaksi ja suvun jäseniä
kiinnostavammaksi.
Wihta-Paavon runokirjan
uusipainos pyritään saattamaan päätökseen v.2001
mennessä. Laaditaan 50vuotishistoriikki,
joka
julkaistaan vuoden 2001
sukukokouksessa.
Sukuseuran säännöt tarkistetaan
ja
uusitaan
v.
1998
sukukokouksen päätöksen
mukaisesti.
Sukuseura hoitaa edelleen
Rautalammin
hautausmaalla
olevaa
kansanrunoilija Paavo Korhosen
hautaa
sekä
Vesannon
kirkon luona olevaa kansan-

runoilija Anna-Reetta Korhosen
muistokiveä
ja
ympäristöä. Ryhtyy vuosittain
niiden
vaatimiin
toimenpiteisiin.
Kaikki suvulle tuleva arkistoaineisto
tallennetaan
seuran arkistoon suljettuina
tallenteina, arkisto sijaitsee
Vesannon kotiseutuarkiston
yhteydessä Vesannon kunnantalossa. Arkistoa hoitaa
kunnan
arkistonhoitaja.
Sukuseuran kokouksista ja
muista asioista tiedotetaan
jäsenille Wanha Tuomas julkaisussa ja internetissä
seuran kotisivulla. Seuraava
sukukokous,
50-vuotisjuhlakokous vuonna 2001,
järjestetään tässä kokouksessa sovitussa paikassa
(Vesannolla).
Tehdään
suunnitelma
muistomerkin
pystyttämiseksi ensimmäisen Korhosen, kantaisämme Tuomas
Korhosen synt.n.v.1520 suvun ensimmäisille asuinsijoille Rautalammin Vesterilän kylässä.
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Mauno Korhoen, Eino Korhonen, Hannu Korhonen

Tällä
kerralla
esittelemme
mäkäräniemeläiset. He ovat osa Kärkkäälä 6:n
isännästä Mikko Paavonpoika Korhosesta,
k. 1696, polveutuvia sukulaisiamme.
Edellisen vuoden Wanhassa Tuomaassa
(sukutaulu
1
sivulla
10—11) tätä
Kärkkäälän sukuhaaraa on merkitty
numerolla 5. Mikon poika Sipi (tai Sippo),
n.1670—1751, oli isäntänä Kärkkäälän
10:ssä. Hänen poikansa, torppari Tuomas,
1713—1788,
on
kertomuksemme
lähtöhenkilö.
Niin kuin tavallista eri selvityksissä on
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pahoja sotkuja vielä 1700-luvun alussa.
Saloheimon selvityksessä (taulu 10) Mikko
on sekoitettu veljensä Lemetin poikaan,
Hautalahden Mikkoon (Nilakka 6). Siksi
kaaviomme alkaa vasta Tuomaasta.
Kärkkäälän Mikolla oli ilmeisesti
ainakin yksi tytär ja neljä poikaa niin kuin
olemme esittäneet Wanhan Tuomaan
vuoden 1994 numerossa (sivu 6): Matti,
sotamies, edellä mainittu Sipi, Tuomas,
edellä mainittu torppari, ja Paavo,
myöskin torppari. Sipin pojasta Paavosta
juontuu se Kärkkäälän osahaara, jota

10

valtiopäivämies
Eero
Korhonen
Hankasalmella asuvine jälkeläisineen on.
Vielä itse Tuomaskin olisi tarkemman
selvittämisen
tarpeessa.
Saloheimon
selvityksessä (taulu 29) hänelle on
merkitty 10 lasta, joista ilmeisen selviä
lienevät ne neljä, jotka kaaviossamme ovat
ilman kysymysmerkkiä. Tuomaan pojasta
Pekasta eteenpäin tilanne on jo varmempi.
Siitä eteenpäin mäkäräniemeläisiä ovat
selvittäneet Mauno Korhonen 1800-luvun
puoleen väliin ja siitä eteenpäin Eino
Korhonen.
Sukuseura palkitsi tämän selvityksen
parhaana vuonna 1995 sukuseuralle lähetetyistä selvityksistä. Seuraavassa selvitys
on esitetty vähän tiivistäen. Nimien ja syntymäaikojen lisäksi olisi kiinnostavaa tietää, mitä väkeä ne sukulaiset oikein ovat.
Ammatit, opiskelut ja muut sellaiset tiedot
olisivat siinä kovasti avuksi.

Anna Riitta, s. 27.3.1811, k. 4.5.1814.
Valpuri, s. 20.4.1815, k. 14.12.1818.
IX Pekka Juhonpoika Korhonen, s. 1798,
k. 17.11.1856. Vävyksi Mäkäräniemen
kestikievariin (no 1), torppari 1832— saman talon Sänkimäen torpassa. Puoliso
24.10.1818 Anna Stiina Pöyhönen, s.
1798.
Lapset: Antti, s. 1820.
Anna Sofia, s. toukokuussa 1823.
Puoliso Juho Pekanp. Huttunen,
s. 7.7.1829.
Saara Loviisa, s. 13.2.1827. Puoliso
renki Erkki aatunp. Waris, s.
5.2.1828.
Kustaa, s. 1829.
Maija Liisa, s. 1.4.1833, k. 1834.
Aatami, s. 29.11.1835, k. 1.8.1852.
X Kustaa Pekanpoika Korhonen, s.
18.2.1829,
k.
9.11.1887.
Puoliso
18.10.1857 Istunmäen kylän Katajamäestä (no 8) talollisentytär Eeva Samuelintytär Pakarinen, s. 18.11.1831, k.
10.2.1912, vanhemmat Samuel Pakarinen
ja Kaisa Hintikka. Asuivat ensin Mäkäräniemi 1:n sänkimäen torpassa ja 1859—
Hoikanahon torpassa (Siikakoski 12),
muuttivat 8.10.1866 Vesannolle Vesamäen kylään. Matka tehtiin selkähevosella,
siis ratsastamalla. Asuivat siella arentilaisina Vehnälässä (Hepola, Vesamäki 8).
Helmikuun 22. päiväönä 1872 Kustaa osit
lankonsa Herman Pakarisen kanssa Hepolan tilan J. G. Belitziltä ja tämän vaimolta
Maria Hänniseltä. Jo seuraavana vuotena
Kustaa osti Hepolan yksin omistukseensa.
Lapset: Ville, s. 8.3.1858, k. 14.7.1902.
Aapeli, s. 1.1.1860, oli Säämingin
Kaartilassa
reservin
aliupseerina,
muutti 1888 Sääminkiin ja k. siellä
naimattomana 21.11. 1888.
Pekka, s. 13.31862, k. 14.3.1936, ei
perhettä.
Josefiina,
s.
2.12.1864.
Puliso
18.6.1886 Johannes Kilpeläinen, s.
12.10.1861. Muuttivat 1889 Rautalammille.
August, s. 22.12.1866, k. 5..9.1926.
Adolfina Maria, s. 2.8.1876, k.
22.11.1947.

VI Tuomas Sipinpoika Korhonen, s.
3.10.1713, k. 25.7.1788 , Särkisalon
Toikkalasta, torpparina Istunmäellä. Puoliso 1736 Helena Tossavainen, s. 1712,
k. 1769. Lapsia ainakin Pekka, s. 1736.
VII Pekka Tuomaanpoika Korhonen, s.
1736, k. 26.4.1809, torpparina Mäkäräniemessä. Mainitaan käskynviejäksi (utridare) v. 1775. Puoliso 1750 Maria Hänninen, s. 14.6.1726, k. 19.10. 1794.
Lapset: Helena, s. 1759, k. 12.2.1826
Tuomas, s. 19.3.1762
Maria, s. 12.6.1765
Juho, s. 1768.
VIII Juho
Pekanpoika
Korhonen,
s.
4.10.1768, k. 20.12.1845.Torppari Mäkäräniemen Huovilassa 1804—, muutti 1839
Rautalammin Kurkiniemeen (Rautalampi
13). Puoliso Valpuri Markkanen.
Lapset: Juho, s. 1795, k. 27.4.1842. Puoliso Maria Heikintytär Waris, s. 1795.
Pekka, s. 1798
Antti, s. 1801.
Eeva, s. 14.7.1804. Puoliso Matti Samuelinpoika Hintikka, s. 1808. Muuttivat Viitasaarelle 1852 (todistus 19.4.
no 107).
Kristiina, s. 11.4.1808, k. 26.3. 1814.
Wanha Tuomas 1999

11

edelleen Mäkäräniemen tilalla.
X Antti
Pekanpoika
Korhonen,
s.
17.2.1820.
Puoliso
Anna
Stiina
Raatikainen,
s.
12.7.1823.
Asuivat
Sänkimäen torpassa.
Lapset: Albert,
s.
8.8.1849,
hukkui
24.12.1924 Kontion salmeen joulukirkkomatkalla. Puoliso Agatha Lyydia
pakarinen,
s.
11.12.1874,
k.
21.12.1952. Ei lapsia.
Kristiina, s. 4.5.1850
Agatha, s. 5.4.1851. Puoliso Gabriel
Hänninen, s. 22.1.1849. Asuivat Kangasharjun torpassa.
Juho, s. 1853
August, s. 12.4.1860, k. 11.8.1921.

XIII Erkki Johannes, s. 5.4.1908, k.
3.10.1991.
Puoliso
Olga
Berg,
s.
28.7.1906, k. 15.8.1965. Asuivat Mäkäräniemessä kankaanpään tilalla.
Lapset: Leena, s. 23.2.1932. Puoliso heikki
Salonen, s. 3.1.1928. Omistavat Mäkäräniemen Iisilän tilan. Heillä kolme lasta:
Marja-Liisa, s. 16.5.1953, puoliso Kari
Makkonen, s. 1.9.1950, heillä poika Kimmo Eerik, s. 16.2.1980; Veli Mikko, s.
18.10.1959; Kaisa Sinikka, sukuneuvoston jäsen, s. 1.11.1961, puoliso Eero Matti Siikki, s. 27.9.1958, heidän lapsensa
Eeva Katariina, s. 30.4.1986, Heikki Matti
Paavali, s. 2.5.1987, asuvat UudenKartanon tilalla Hankasalmen Kärkkäälässä.
Antti, s. 30.3.1935. Puoliso Kaisa
Annikki Kaavinen, s. 2.1.1937. Omistavat
Mäkäräniemen kankaanpään tilan. Heillä
kaksi lasta: Jussi, s. 9.6.1960, puoliso
Anneli Mäkelä, s. 15.7.1948; Anna Liisa,
s. 5.12.1965.

XI Juho
Antinpoika
Korhonen,
s.
3.6.1853, k. 13.6.1926. Puoliso Johanna
Jämsen, s. 25.10.1854, k. 11.8.1921.
Asuivat Iisilän torpassa, josta muuttivat
1918 poikansa Johanneksen perheen mukana Märäniemen taloon.
Lapset: Anna Lyydia, s. 10.11.1879. Hänellä
tytär Tyyne Retriikka, s.
5.6.1899. Anna muutti Porvooseen,
jossa avioitui Eimil Lehtisen kanssa,
heillä viisi lasta.
Johannes, s. 1882.
Eljas, s. 27.4.1884. Muuttanut Valkealaan, avioitunut siellä, kolme lasta.

XIII Elsa Johanna Korhonen, s. 21.7.1910,
k. 7.9.1987, k. 7.9.1987. Puoliso Eimil
Johannes Salonen, s. 20.4.1904, kaatui
2.3.1940 sotarintamalla.
Lapset: Erkki Eimil Salonen , s. 18.5.1934.
Puoliso Hilkka Liisa Pihtola, s. 23.7.1937.
Asuvat Istunmäen kylässä. Heillä on kolme lasta: Teijo Armas, s. 22.3.1958, puoliso paula Sinikka Olkola, s. 2.5.1960, heidän lapsensa Soile Marika, s. 18.9.1984,
ja Outi Kristiina, s. 14.1.1987; Tarja Anneli, s. 22.6.1959, muuttanut Rautalammille; Tiina Maarit, s. 1.1.1964, puoliso
Mauno Tapani Rintanen, s. 25.6.1959,
heidän lapsensa Niko Mauno Kristian, s.
16.3.1988, ja Tiina Maria, s. 14.8.1991.
Martti Aapeli Salonen, s. 16.5.1936.
Puoliso Pirkko Leena Pöyhönen, s.
5.9.1946. Asuvat Konneveden kirkonkylässä. Heillä on kaksi lasta: Sami Martti,
s. 7.6.1977, ja Eeva Riikka Maaria, s.
20.4.1979.
Elli Ester, s. 3.11.1938. Puoliso Antti
Olavi Pihtola, s. 20.11.1933, k. 10.8.1981.
Heillä on neljä lasta: Paula Marita, s.
29.10.1957, muuttanut Ähtäriin; Jarmo

XII Johannes (Juho) Juhonpoika Korhonen, s. 17.10.1881 (tai 1882), k.
20.12.1945. Puoliso Hilma Henriikka
Sundval, s. 6.12.1887, k. 8.12.1955.
Asuivat Iisilän torpassa, kunnes ostivat
1918 J. G. Kukkoselta Hinkkalan, Mäkäräniemen kantatilasta päätilan ja osan
sen maista.
Lapset: Erkki Johannes, s. 1908.
Elsa Johanna, s.1910.
Ester Elisabeth, s. 1914.
Eimil Eevert, s. 11.12.1916, kaatui
1.12.1939 Kivennavalla.
Eilis Einar, s. 1924.
Eino, s. 1927.
Elina, s. 1928.
Eetu, s. 6.12.1931, k. 28.5.1946.
Elias, s. 19.7.1933. Omistanut puolet
Mäkäräniemen tilasta, jonka myi 1985
veljensä Einon pojalle Pekalle. Asuu
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Antero, s. 23.10.1962, puoliso Anne
Myllyvirta, heillä kaksi tytärtä; kaksoset
Sari Hannele ja Sirpa Maarit, s.
10.6.1972.

XIII Eino, s. 9.8.1987. Puoliso Reetta
Loviisa Varis, s. 17.8.1930. Omistaneet
Mäkäräniemen kantatilan yhdessä Einon
veljen
Eliaksen
kanssa,
kunnes
luovuttivat tilan 1985 Einon pojalle
Pekalle. Asuvat edelleen tilan toisessa
asuinrakennuksessa.
Lapset: Pekka Tapio, s. 26.3.1957, puoliso
Marja-Leena Tattari, s. 24.6.1958,
omistavat Mäkäräniemen kantatilan.
Heillä on kaksi lasta: Jari Pekka, s.
21.5.1986, ja Jenna Marika, s.
16.2.1992.
Tuomo Johannes, s. 21.12.1960, puoliso Päivi Anneli Linroos, s. 7.1.1964,
asuvat Äänekoskella. Heillä on lapsi
Matti Sakari, s. 14.3.1993.
Marja Helena, s. 13.6.1969.

XIII Ester Elisabeth, s. 7.11.1914. Puoliso
Juho Gabriel Pöyhönen, s. 19.7.1903, k.
27.3.1983. Asuivat Mäkäräniemen Heinäjärvellä, jossa heillä oli kyläkauppa Juhon
kuolemaan saakka.
Lapset: Olavi Johannes Pöyhönen, s.
14.7.1943, k. 13.4.1979. Puoliso Pirkko
Leena Norlund, s. 5.9.1946. Yksi lapsi
Kalle Olavi Johannes Pöyhönen, s.
30.6.1967, muuttanut Jyväskylään.
Liisa Marjatta Pöyhönen, s. 30.7.1948.
Puoliso Risto Vilhelm Grönmark, s.
9.4.1945. Myös yksi lapsi Matti Juhani
Grönmark, s. 23.2.1968, asuu Mäkäräniemen Heinäjärvellä.

XIII Elina Korhonen, s. 19.10.1928. Puoliso Yrjö August Salonen, s. 5.1.1921. Asuvat Mäkäräniemen Rajaharjussa (ent. Aution torppa).
Lapset: Terttu Hellevi, s. 31.3.1949. Puoliso Eino Matilainen. Asuvat Äänekoskella. Heillä on poika Mika.
Timo Veijo, s. 23.2.1955. Puoliso laila
Anneli Venho, s. 18.6.1959. Asuvat
Suolahdessa. Heillä kaksi lasta Saila
Riitta Johanna, s. 13.10.1983, ja Simo
Juho Aapel, s. 15.1.1987.
Yrjö Tapani, s. 14.10.1959. Puoliso
Päivi Heinonen. Asuvat Jyväskylässä.

XIII Eilis Einar Korhonen, s. 1.1.1924.
Puoliso
Anna
Liisa
Salonen,
s.
14.12.1922. Muuttaneet 1955 Äänekoskelle Koiviston kylään.
Lapset: Reijo Eelis, s. 3.5.1949, puoliso
Eini Virtanen, asuvat Koivistossa, heillä kolme lasta: Tero Tuomas, Katariina, Kosti.
Keijo Juhani, s. 1.5.1955, puoliso Helena asuvat Äänekoskella, lapsi Ville.
Elisa, s. heinäkuussa 1957. Puoliso
Pentti Ylitakku. Asuvat Helsingissä.

Jos haluat tietää lisää Kärkkäälästä, niin kurkista kylän esittelysivulle internetiin:
http://www.cec.jyu.fi/yleinen/hankasalmi/ollip/missä.htm
Siellä kerrotaan esimerkiksi, että "Kärkkäälä tai oikeammin Kärkkäiskylä sijaitsee Hankasalmen pohjois-osassa, noin 20 km Hankasalmen Kirkonkylältä Konnevedelle päin.
Historiallinen kanta-Kärkkäälä käsitti nykyisten Hankasalmen puolisten osien lisäksi
myös Sirkkamäen, Konneveden Kirkonkylän, Hytölän ja Hänniskylän.
Pietari Kärkäs lähti Hämeestä 1530-luvun loppupuolella katsastamaan uusia erämaita Rautalammin suunnasta. Itse kuningas Kustaa Vaasa oli luvannut maita kaikille
niille ilmaiseksi, mikäli pystyttää pysyvän asuinpaikan uusille erämaalueille. Mies saapui poikineen Kärkkäälään, teki niin kuin kuningas oli luvannut eli merkitsi itselleen
maastoon, pilkkoja puihin lyöden, sen kokoisen alueen, minkä mies viikossa ehti kiertää."
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Hiskin kertomaa mäkäräniemeläisistä
Hiski on hanke, jossa kirkonarkistojen
niin
sanottuja
historiakirjoja eli syntyneiden
tai
oikeammin
kastettujen
luetteloita, vihittyjä, muuttaneita ja niin edelleen siirretään
sähköiseen muotoon. Tästä on
se etu, että ihmisiä voidaan
etsiä
vaikkapa
kotona
tietokoneen
ääressä
istuen
tarvitsematta selata satoja ja
taas satoja sivuja tai kymmeniä
mikrokortteja.
Hiski
on
tavoitettavissa osoitteesta

http://www.genealogia.fi/hiski? fi

Ohjelmalle ilmoitetaan
ensin mistä seurakunnasta tai seurakunnista haetaan ja
sitten valitaan tietokanta,
esimerkiksi
kastetut. Vieressä on
esimerkkejä siitä, mitä
haku tuotti mäkäräniemeläisten
osalta.
Tarvittaessa tiedot on
tietenkin tarkastettava
vertaamalla
muihin
asiakirjoihin, mutta se
on jo helpompaa, kun
nimet
ja
niiden
kirjoitusasut,
päivämäärät ja paikat ovat
jo tiedossa. Ohjelma
osaa hakea, vaikka
nimistä
annetaan
nykyaikaistetutkin
muodot.
Paljon
muuta
mielenkiintoista tietoa
on
Sukututkimusseuran
kotisivulla
http://www.genealogia.fi/
Wanha Tuomas 1999
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6LKWHHULQWHUYHLVHW
Sukuseuramme 48:s toimintavuosi on jo pitkällä
kun Te arvoisat jäsenet
saatte tämän suvun viestin
luettavaksenne. Takana on
viime kesän Hankasalmen
sukukokous, joka keräsi yhteen suvun jäseniä ennätysmäärän, verrattuna lähivuosikymmenien osallistujamääriin.
Tosin
kun
kurkistan pöytäkirjaa lähes
viiden vuosikymmenen takaa 17.6.1951 pidetyssä
sukuseuran
perustamiskokouksessa
Vesannon
Ukkolassa oli saapuvilla n.
350 Korhos-suvun jäsentä
eri puolilta Suomea.
Toivottavasti
v.2001,
jolloin on sukuseuramme
50-vuotisjuhlakokous
Vesannolla,
Te
perhekunnittain lähtenette liikkeelle. Vesannolla Teillä on
mahdollisuus tutustua sukumme kansallisrunoilijan
Vihta-Paavon
ja
sukuseuramme
pitkäaikaisten
puheenjohtajien,
maisteri
Kalle Korhosen, sekä
maanviljelijä Hannes
Korhosen synnyin- ja
asuinsijoihin.
Hankasalmen sukukokous viime kesänä
oli hyvin järjestetty,
Hallan tupa ja läheisyydessä
sijaitseva
Hankasalmen kirkko
antoivat
oivalliset
puitteet
kokouksen
onnistumiselle.
Kiitos Hankasalmen
järjestelytoimikunnalle
sekä ohjelman suoritWanha Tuomas 1999

tajille, kaikkien meidän mukana
olleiden
puolesta.
Hankasalmen kokouksessa
valittu sukuneuvosto kokoontui Siilinjärvellä 22.11.98,
jossa
sukuseuran
puheenjohtajaksi
valittiin
Markus Korhonen Vesannolta, hän toimii edelleen
myös sukuseuran rahastonhoitajana.
Varapuheenjohtajaksi
valittiin
Ilkka
Korhonen
Helsingistä.
Sihteerinä
jatkaa
Ritva
Tikkanen
Siilinjärveltä. Muita sukuneuvoston
jäseniä
ovat
Kaisa Siikki Hankasalmelta,
Hannu Korhonen Orimattilasta,
Aarne
Korhonen
Rautalammilta,
Armas
Korhonen Laukaasta.
Sukuseuran asioiden hoidon kehittämiseksi toimivat
seuraavat toimikunnat.
1. Sääntötoimikunta: Hannu
Korhonen, Markus Korhonen ja Ritva Tikkanen

2. Sukututkimustoimikunta:
Hannu Korhonen ja Ilkka
Korhonen
3. Paavo Korhosen VihtaPaavon viisikymmentä runoa ja kuusi laulua -runokokoelman uuden painoksen
suunnitteluja
toteuttamistyöryhmä:
Sirkka Makkonen, Jyväskylä
Jukka Kukkonen, Helsinki
Sanna
Koponen,
Rautalampi,
Peuran
museonhoitaja
Hannu Korhonen, Orimattila
4. Tiedotustoimikunta: Kaisa
Siikki, Hannu Korhonen ja
Ritva Tikkanen
5. Sukuseuran 50-vuotishistoriaa kokoavat Ilkka
Korhonen
ja
Hannu
Korhonen
Sukuseuran
50-vuotishistoriaan liittyvää aineistoa,
esim.
muisteloita
kokouksista, valokuvia ym.
toivomme suvun jäseniltä.
Aineiston voi postittaa Ilkka

Vanhan Rautalammin
Korhosten sukuseura ry
Asematie 14
71800 Siilinjärvi
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Korhoselle os. Porintie 2 H
103, 00350 Helsinki
Suvun jäseniltä toivomme
edelleen sukuselvityksiä, tai
muisteloita omasta suvun
lähipiiristä. Sukuneuvostolle
osoitetut kirjoitukset voi
postittaa sihteerille. Vesannon
sukukokouksessa
sukuneuvosto palkitsee parhaaksi katsomansa työn.
Hyvät sukulaiset, muistakaapa,
että
sukuseuran
viiniä (pöytästandaaria) on

saatavana hintaan 200 mk
kpl. Se on oivallinen lahja
esim. Korhos-suvun jäsenten
nimija
syntymäpäivälahjaksi.
Standaaria
voi tilata sukuneuvoston
jäseneltä Aarre Korhoselta,
os. Kerkonkoskentie 1044,
77700 Rautalampi, puh.
017-536017.
Sukuseuraamme
on
vuoden 1998 aikana liittynyt
14 uutta jäsentä. Vuosijäsenmaksu
on
suku-

kokouksen päätöksen mukaisesti 50 mk ja ainaisjäsenmaksu 500 mk. Osoite
ym, henkilötietojen muutoksista
toivon
jäsenten
ilmoitusta,
jotta
Wanha
Tuomas
löytää
oikeaan
osoitteeseen.
Sukuseuran sihteeri

Ritva Tikkanen

,ONND.RUKRQHQ
PLHKHQLNllQ
Sukuneuvosto matkasi kokonaisuudessaan
Helsinkiin
21.2.1999
onnittelemaan sukuseuran puolesta
Ilkka
Korhosta
50-vuotispäivän
johdosta. Kuvassa olemme Ilkan
lapsuudenkodissa Munkkivuoressa.
Vasemmalla
Ilkka
Korhonen,
sukuneuvoston
sihteeri
Ritva
Tikkanen,
sukuneuvoston
jäsen
Kaisa
Siikki
ja
sukuneuvoston
puheenjohtaja Markus Korhonen.
(Kaisa Siikki)
Haluan liittyä Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry:n
jäseneksi. Merkitkää minut jäsenluetteloon, jotta saan sukuseuran
lehden Vanhan Tuomaan.
Olen maksanut vuosijäsenmaksun
50 mk vuodelle 1999.
ainaisjäsenmaksun
500 mk
sukuseuran tilille PSP 800019-7932154..
Olen sukuseuran jäsen, mutta osoitteeni on muuttunut.
Nimi: _________________________________________________
Osoite: ________________________________________________
________________________________________________
Vanha osoite
(vain jäsenet):

____________________________________________
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Sukuseuran kotisivu on
edelleen nähtävissä internetissä osoitteessa
http://www.saunalahti.fi/
~eikemppa/
Kotisivulla on toistaiseksi
vain välttämättömät yhteydenottotiedot.
Jos Sinulla on internet-taitoja ja aikaa, niin
sukuseura tarvitsee Sinua
kotisivun ylläpitoon ja
kehittämiseen. Ota yhteyttä sukuneuvoston jäseniin esimerkiksi sähköpostitse. Osoitteet näet
kotisivulta ja etukannen
sisäpuolelta.

