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Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry
Asematie 14, 71800 Siilinjärvi
Hannu Korhonen
Yliopistopaino, Helsinki

Hyvät sukuseuramme jäsenet
kia aktivoimaan, jotta yhteisvoimin pystyisimme kehittämään
sukumme tutkimista ja jatkamaan kahden ansiokkaan esimiehen työtä kiireisessä ja muuttuvassa ajassamme. Tähän työhön
tarvitaan kiinnostusta, mahdollisuuksia ja taitoa.

J

älleen on ajan ratas pyörähtänyt siirtäen meidät vuoteen 2001. Sukuseuramme
toiminnassa tämä vuosi on merkittävä. Seura perustettiin
17.6.1951, joten kokoontuessamme 7.-8. heinäkuuta täällä Vesannolla voimme viettää 50-vuotisjuhlaa. Lauantai-iltaa vietämme
kesällä samassa Ukkolan ympäristössä, missä me mukana olleet
kokoonnuimme 1951, sekä pitkän
tauon jälkeen myös 29.6.1980.
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o perinteiseen tapaan jatketaan neuvostolle tulleiden
lähisukua koskevien sukuselvitysten palkitsemista. Tämä
tapahtuu aina sukukokouksessa.
50-vuotisjuhlan takia ovat
sukututkijamme Ilkka ja Hannu
olleet työkiireidensä ohella varattuja seuran historiikin, runokirjan
julkaisemisen ynnä muiden valmistelujen hoitamiseen, joten
kenties heidän tehtävänsä sukututkimuksen parissa on kärsinyt.

V

un juhlat on juhlittu, palataan jälleen tavanomaiseen. Toivottavasti
tapahtuma innostaa uusia, kiinnostuneita ja taitavia tekijöitä
tähän työhön.

auantaiehtoon kokoontuminen lisättiin sukukokouksen ohjelmaan
vapaamuotoiseksi tapaamis-,
tutustumis- ja seurustelutuokioksi, jossa jokainen voi esittää tietojaan ja taitojaan sekä kysellä suvustaan vähäisen suunnitellun ohjelman lisäksi.

on ollut kaksi aktiivista
kautta. Voidaan puhua
“Kallen kaudesta”, jota kesti niin
kauan kuin seuran perustuksen
luonut filosofian maisteri, lähetyssaarnaaja Kalle Korhonen eli
ja karismaattisella tavallaan toiarsinaisessa
suku- mi suvun esimiehenä.
kokouksessa on tarkoi
ämän jälkeen seurasi
tus hyväksyä uudistetut
lama, jonka Hannes
sukuseuran säännöt, jotka pohkotiseututyöstä,
jautuvat 16.5.1953 hyväksyttyihin
kansanperinteestä
ja sukusääntöihin.
tutkimuksesta kiinnostuneena loihdoin on valmistumassa petti 1980. Alkoi “Hanneksen
pitkäaikaisen sukumme aika”, jota kesti hänen poisesimiehen Hannes Kor- menoonsa asti vuonna 1997. Tähosen alulle panema ja työstämä män jälkeen olemme, mahdollihanke: laajennettu ja pienimuo- suuksiemme mukaan, pyrkineet
toisella elämäkerralla lisätty viemään eteenpäin hankkeita,
kansanrunoilija Paavo Korhosen jotka häneltä valitettavasti jäivät
“Vihta-Paavon” runojen uusi lai- kesken.
tos. Hanneksen sisar Sirkka Makähdäkseni olemme nyt tikonen on muotoillut teoksen uulanteessa, jossa tarvittai
teen rautalampilaiseen muotoon
siin uusia, aktiivisia henja sukuseura kustantaa sen.
ukuseuramme toiminnassa kilöitä entisten lisäksi meitä kaik-
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oivon, että tapaamme
runsaslukuisina Vesannolla ja pystymme järjestämään juhlan arvoisen ja osallistujia tyydyttävän tapahtuman.

Tervetuloa Vesannolle!

Sukuterveisin
Markus Korhonen
sukuneuvoston puheenjohtaja

*********************************************************
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Vanhan Rautalammin Korhoset
ry:n sukujuhla ja sukukokous
Vesannolla 7-8.7.2001

Markus Korhonen
Ukkolantie 130, 72330
Tiitilänkylä
Sunnuntaina 8.7. lähtö Vesannon 017- 648840 ja 040-5017434
kirkkoon Ukkolasta klo 8, matka noin 10 km, joko kirkko- Ritva Tikkanen
veneellä tai moottoriveneellä, mi- Asematie 14, 71800 Siilinjärvi
käli on tarvittava määrä osallis- 017- 4621217 , 040- 5254416
tujia ja sää sallii.
Samalla pyydetään ilmoittamaan,
Klo 10.00 Jumalanpalvelus Ve- kuinka monta henkeä osallistuu
sannon kirkossa, minkä jälkeen 1) lauantai-illan tapahtumiin,
2) kirkkovenesoutuun sunnuntaiseppeleenlasku haudoille.
na Ukkolasta Vesannon kirkkoon
Klo 12.00 Ruokailu Vesannon (noin 10 km), 100 mk/henki
3) vastaavasti moottoriveneellä
seurakuntatalossa.
(osallistumismaksu 100 mk / henKlo 13.00 Sukuseuran 50-vuotis ki),
4) sunnuntailounalle ja kahville,
juhla ja sukukokous.
(50 mk aikuisilta ja 30 mk lapsilJärjestelytoimikunta pyytää sito- ta, alle kouluikäiset ilmaiseksi).

Sukujuhla alkaa lauantaina 7.7.
klo 16 kiertoajelulla Korhosten suvun päämiesten Kalle ja
Hannes Korhosen sekä suvun
kantaisien asuinsijoille. Mahdollisuus tutustua myös kansanrunoilija Paavo Korhosen kuolinpaikkaan. Ajelulle lähdetään Vesannon Ukkolasta, Ukkolantie
130, 72330 Tiitilänkylä, puhelin
017-648840.
Ohjelma jatkuu kello 19 perhe- ja perinneiltana. Aloitetaan
rantakalaruokailulla. Sen jälkeen
ohjelmassa on musiikkia, leikkejä, taikuriesityksiä, perinnelelujen ja pajutöiden myyntinäyttely ja muuta yhteistä ohjelmaa. Kahvitarjoilu.
vaa ennakkoilmoittautumista
Ajo-ohje Ukkolaan on seuraa- 15.6.2001 mennessä. Ilmoittautu- Linja-autokuljetus Hankasalmelta, katso sivulta 11!!!
va: Kerkonkosken kanavalta tie- misia ottavat vastaan
tä 545 Vesannolle päin noin 11 km,
siitä vasemmalle Ukkolantielle.
Vesannon
kirkolta
on
Ukkolantien haaraan noin 15
km.
Majoitusmahdollisuuksia voi tiedustella maatiloilta:
Tulila / Antti Korhonen
017-648832, 0400-673565
Tulila, 72330 Tiitilänkylä
Laurila / Lauri Korhonen
017- 641115, 0400 -254683
Laurilantie 186, 72330
Tiitilänkylä
Ukkola / Anna-Maija Saikku
017- 648840, 040-8223875
Ukkolantie 130, 72330
Tiitilänkylä
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K. Mikon haaste
Mikko Kiio, Espoo
Korhosissa ja sukulaisissa on vieläkin melkoisia tietäjiä, taitajia. Liian usein vain piilosilla pysyneitä
tahi tiedossa pienoisen piirin. Haluan nyt ystäviä yllyttää suven suureen juhlaan lähettämään, tuomaan
esille henkensä, sielunsa ja sen sijan kauneimpia, taitavimpia tuotoksia muillekin iloksi ja haasteeksi,
myyntiinkin. Niin käden, neulan,
puukon ja kirveen kuin kynän ja
siveltimenkin. Ukkolassa nuo kaikki sitten näytillä nähtäis. Osa sais
siellä turistien tutkittavina vielä
viipyäkin. Osasta vois kierrätysnäyttelyn, sukuvitriinin rakentaa.
Runoa ja roosaa jos tulvaten tulis,
niistä kelpais kooste, kirjanenkin
laatia. Kera parhaiden piirrosten.
Itse voin tuolloin halullisia
opastaa pajupillien ja täryväkkäröiden teossa sekä varsin vaikeassa sireenin, piharatamon, ulpukan, lumpeen lehtien soitannassa.
Sitä kylläkin neuvon jo ajoissa ennakkoon harjoittelemaan. Ohjeita
saapi telefoneitsekin 041-5251917
tievustella. — Ainakin vois ajatella, kuvitella, miten ois somaa nurkalla nuottakodan, keralla kesäisten
pääskysten kuullella suku- ja suviorkesterin hilpeän-ikimuistoista
lumpeenlehtiserenadia.
Rimakauhun lientimeksi
viimesyksyinen oma runo. Omistettu tuntemattomalle Sonkarin Siljalle
sekä rohkeille, osaaville ja
itsenäisille siskoilleen halki ajan ja
maan.

Kirjoittaja Mikko Kiio Espoosta
kertoo itsestään seuraavaa.
Äidin isä Alpi Korhonen oli
Ukkolan veljeksiä Vesannon pitäjästä Sonkari-järven rantamalta.
Paperit saatuani toimin pari vuot-

Tallattu daalia
Alta askelten satojen
puhki roudan ja poljetun maan
takaa sanojen torjuvain
välitse viileän vähättelyn
tieltä nyrkin ja kyynärpään
halki herjojen haavoittavain
Sinä nousit ja nostit pään
niin kauniin ja uljaan
niin viehkon ja veikeän
kuin konsaan et kuormaa
tuntenut, kantanut ois.
Ja Sun naurusi ain
alla paineenko parani vain.
Entä ilmeesi sun, silmäsi nuo
kuin timantit kaukaisten kaivosten
kuin tähdet nuo kuulaan talvisen
yön
nekö tuskasta, helteestä
hehkunsa, loisteensa sai

ja paisteesta auringon.
TUUDITA PURSI
(tekstiviestin testausrunon pohjalta)

OI ARMAHAIN – –
AATOKSISSAIN
MISS UINUT SÄ NYT
MISS LAIVASI UNIEN PURJEHTII
ONKO MASTOS NUO
KORKEET
JA KAARELLA AIVAN
SIELL MERIKÖ SUURI
NIIN KAUKANA MANNER
VAIKO LAINEHET LAMMEN
SUN LUMPEITAS TUUTII
JA TYVEN ON VÄYLÄSI
UNIEN RANTAAN
KEINUTA VENHO
TUUDITA PURSI
ON SYLISSÄS KALLEIN
MUN AARTEENI MAAN

ja valosta maan — — ja kuun

ta kansakoulunopettajana. Sitten
lähdin elämää opiskelemaan etelä- ja pohjois-Suomeen. Viimeksi
olen paimentanut lapsia ja muutamaa vanhempaakin espoolaisessa asukas/leikkipuistossa.
Olen jo kauan tuntenut olevani täällä maan päällä palvelutehtävässä, auttajana, vähäisten
voimieni mukaan. Kaikkien tuntemieni uskontojen ja uskomusten ulkopuolisena ja enimmäkseen yksineläneenä eläjänä olen
antanut aikaani monille, monenlaisille yhteisöille, yksityisillekin:
Karjalan ja muidenkin rajantakaisten Suomen alueiden pa5

*************
lauttaminen
Tarton rauhan
linjauksiin; liiviläiset ja liivinkieli;
lyydiläiset ja kielensä, kulttuurinsa; Vienankarjalan ystävät ja
runonlaulanta; ympäristönsuojelu; talkootoiminta; toiminta vihreässä liikkeessä; kestävän/järkevän kehityksen edistäminen
myös omin esimerkein; sahan- ja
lehdellä soitto; pajupillit ym. puutyöt; koivunmahlan juoksutus;
petun teko; videofilmaus; luonnon
yrttien kerääminen ja käyttö; aitosuomalaisten, alkusointuisten,
rytmikkäiden käyttörunojen synnyttäminen …

Vesannon kesä täynnä tapahtumia
Vesannon kunnassa on tänä päivänä asukkaita noin 2800 henkeä.
Väkiluku on vähentynyt viime
vuosina voimakkaasti, koska työpaikkoja ei ole voitu tarjota riittävästi nuorille ja työikäisille.
Muuttoliikkeen myötä myös kunnan talous on heikentynyt merkittävästi verotulojen pienenemisen
myötä. Vaikka kunnan kehitys
tätä taustaa vasten näyttää varsin heikolta, vesantolaisilla on
kuitenkin luja usko tulevaisuuteen.
Tästä esimerkkinä ovat monet
erilaiset kehittämishankkeet, joita
Vesannolla on vireillä. Paikallisten
yritysten perustama ja omistama
Kehitysosakeyhtiö Hurmos on vuodesta 2000 lähtien vastannut kunnan
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti elinkeinojen kehittämistyöstä.
Oma paikallinen kehitystyö, jossa
ovat mukana yhteisesti kunnan alueella toimivat yritykset ja asukkaat,
tuo mukanaan uusia henkisiä ja aineellisia voimavaroja uusien työpaikkojen ja kehityksen tueksi.
Vesantolainen aktiivisuus näkyy
erityisesti laajana ja monipuolisena kulttuuritarjontana. Kahtena viime vuotena olemme tulleet tunnetuksi oopperapitäjänä. Vuonna 1999
kesän kokokohta oli Kalevalan juhlavuonna esitetty Oskari Merikannon Pohjan Neiti ooppera, jonka
esitykset saavuttivat suuren suosion ja julkisuuden.
Viime kesänä näimme ja kuulimme täällä Vesannolla W.A. Mozartin Figaron Hiät oopperan
savonmielisenä versiona. Esitys
poikkesi monella tapaa edellisen
vuoden juhlallisesta Pohjan Neiti
oopperasta. Sen kepeä ja riemukas
tunnelma tuotti kuitenkin hienon elämyksen kaikille ja saavutti jälleen
Wanha Tuomas 2001

upean yleisömenestyksen yli 1400
kuuntelijallaan ja katselijallaan.
Vesantolainen oopperatarjonta
jatkuu jälleen ensi kesänä. Vesanto
Soi ry:n tarkoituksena on tuottaa
kesällä 2001 kaksi oopperaa. Pohjan Neiti ooppera saa uusintaesityksen yleisön pyynnöstä. Toisena oopperana nähdään ja kuullaan
Tauno Pylkkäsen säveltämä Varjo
ooppera. Esitykset saavat ensi-iltansa 20. ja 21.7.2001. Näin me
voimme jälleen odottaa Vesannolla
upeita oopperaelämyksiä ensi kesänä.
Vesantolaiseen musiikkitarjontaan kuuluu olennaisesti myös
pelimannimusiikki. Heinäkuun lopulla järjestetään jo perinteisiksi
muodostuneet Pelimannipäivät ja
Sahan Soiton SM-kisat, jotka viime kesänä laajenivat jo avoimiksi
Pohjoismaiden ja Baltian maiden
sahan soiton kilpailuiksi saaden
näin hienoa kansainvälistä väriä.
Myös Vesanto-viikko järjestetään perinteisesti heinäkuun lopulla monipuolisine ohjelmineen. Viikko on monine tapahtumineen luonteva ja kiinteä osa vesantolaista kesää.
Vesantolainen kesätarjonta on
runsasta ja monipuolista. Eri tapahtumien järjestelyissä on mukana laa6

ja joukko vesantolaisia, jotka lähes
kaikki ovat mukana talkoohengessä.
Se osoittaa vahvaa vesantolaista
yhteishenkeä ja tekemisen iloa, joka
näkyy varmasti onnistuneina ja
tasokkaina tapahtumina.
Lisätietoja vesantolaisista kesätapahtumista saa kunnanvirastosta,
puhelin 017-688541, tai kunnan
internetsivuilta www.vesanto.fi.
Korhosten sukuseura ry kokoontuu Vesannolle 50-vuotisjuhlakokoukseensa ja juhlaansa 7.8.7.2001. Me vesantolaiset olemme iloisia siitä, että sukuseura saapuu juhlatapahtumaansa nimenomaan Vesannolle. Uskomme, että
Vesannon kesä luo upeat puitteet
sukukokoontumiselle. Se on myös
oiva lisä kesätapahtumiimme.
Me vesantolaiset toivotamme
Teidät kaikki tervetulleeksi Vesannon kesään 2001 !
Erkka Ollila
kunnanjohtaja

Vesannon kesätapahtumia:
16.6. klo 9-13 Tiitilänkylän-Sonkarin
kylätapahtuma Ilmolan kaupalla (Jatkosodan muistomarssin reitin varrella)
20.-29.7. Vesantoviikko
20.7.klo 19 Pohjan Neiti -oopperan
ENSI-ILTA + Pohjan pidot
21.7. klo 19.00 Varjo -oopperan ENSIILTA
20.-21.7. Viinijuhlat
25.7. klo 19.00 Vesannon Mieskuoron
75-juhlavuoden konsertti
26.7. klo 19.00 Laulunäytelmän “Laula mulle, laula muille” ENSI-ILTA
Vesantohallissa

Tervetuloa Vesannon kirkkoon
On ilo toivottaa Vanhan Rautalammin Korhosten suku tervetulleeksi Vesannon kirkkoon sukuseuransa 50-vuotisjuhlien jumalanpalvelukseen. Sen toteuttavat
Korhosen suvun jäsenet “liitännäisineen”. Osin tuumittiin, olisiko sopinut vanha perinnejumalanpalvelus 50 vuotta sitten
toimitetulla tavalla, mutta päädyttiin Vesannon kirkossa käytettyyn nykykaavaan. Ei eletä
kirkossakaan vain menneessä,
vaan nykypäivässä.
Kun tulin Vesannolle kolmisenkymmentä vuotta sitten, täällä eli
vielä yli 200 Korhosta. Nyt Korhosia on jäljellä enää 115. Joka
vuosi ei ole kastettu yhtäkään Korhosta. Mutta tänä vuonna ei maaliskuuhun mennessä ole kastettukaan
muita kuin yksi Korhonen! Monta
Korhosta on saatettu kirkon kuorin
kautta kotiseudun. Suuri joukko varsinkin nuoria Korhosia on siirtynyt
asumaan muualle.
Monikohan Korhonen oli aikanaan rakentamassa Vesannon kirkkoa tulevia sukupolvia varten? Kustakin talosta kerättiin ainakin
rakennustarpeet “Varvalin Villen”
eli Vilho Korhosen jakolaskelmien
mukaan. Kun rakennusmiehiä ei taloista lähetetty tarpeeksi, heitä kuulutti kirkon rakennusmestari Mikael Karjalahden kanssa kokoon kirkon mies Pietari Korhonen.
Korhoset järjestivät myös ensimmäisen Raamatun Vesannon
kirkkoon. Tuon nykyisen kirkkoherran virkahuoneen toimituskappelissa säilytettävän Biblian
vuodelta 1853 sisäkannessa on
omakätisesti sujuvakaarisella käsialalla kirjoitettuna “Kirkon oma
Pyhä Raamattu Kenkätty kirkon
mieheltä Better Korhoselta 1857”.

Turjamaa toi pataljoonansa komentajan luvalla karjasuojaan piilotetun alttarimaalauksen. Sen oikeutuksesta olla Vesannon kirkon
alttaritauluna on aika ajoin keskusteltu, mutta aina on lopputuloksena
ollut hallintoelinten yhteinen ajatus:
Minnekä me lähettäisimme tuon tutuksi tulleen alttarikuvan. Se on toisille “Kutsuva Jeesus”, toisille
“Siunaava Jeesus”. Ja mikäpä sen
osuvampaa, kuin että kotikirkon Jeesus sekä kutsuu kuulolle että siunaa
lähtiessä.
Kirkossa voivat Korhoset katsella läheisesti myös vihreitä kirkkotekstiilejä. Ne on suunnitellut yksi
Korhosten miniä, tekstiilityönopettaja Marja Korhonen ja Asin
Leena Suihkonen värjännyt langat
pappilan pientareen ruohoilla. Kuvana on alttarivaatteessa ja
kirjaliinoissa “vesantolainen viinipuu”, mustaherukka, joka kertoo
herukkapitäjäläisille viiniköynnöstä
paremmin, miten Jeesus on runko,
me olemme oksat. Joka pysyy hänessä, tuottaa paljon hedelmää.
Kaksi sanallista viestiäkin kirkossamme on. Kun lähdetään hautausmaan ovesta, se evästää sanalla “Hän on meidän rauhamme” ja
tielle vievä ovi muistuttaa: “Jumala on rakkaus”

Korkeelan isäntä kuuluu olleen lahjoittaja.
Jos olivat Korhoset mukana kirkon alkuvaiheissa, niin Korhosten
sukukokousajan sopimisen jälkeen
olen seuraillut että harva on se pyhä,
jolloin kirkossa ei ole yhtään Korhosta – usein useampia jopa pareittain. Kotikirkko on ilahduttavasti
pysynyt tuttuna.
Kirkko julistaa myös ulkonaisilla
tunnuksillaan, kuvillaan ja koristeillaan. Ylinnä loistaa kullattu kirkon risti varsinkin ilta-auringossa
koko kirkonkylän ylle.
Sisältä kirkosta vanhimmat muistavat alkuperäisen alttarin, jossa
Jumalan rauha ja rakkaus olkoon
ylinnä oli kaikki näkevä kolmiyhteisen (siksi kolmio) Jumalan sil- kanssanne – Korhoset!
mä ja sen alla puinen risti. Seurakunnan 100-vuotisjuhlien yhteydesToivottaa Vesannon pappi
sä v. 1995 ne siirrettiin Elli
Laulaisen kokoamasta tapulin
Veikko Vesisenaho
museovarastosta kaikkien nähtäville kirkon eteiseen. Taustaksi tuli alkuperäinen, piilukirveellä veistetty
hirsiseinä.
Sodan aikana rajan takaa Yrjö
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Vihta-Paavon maisemissa
Ukko-Pekka Korhonen, Vesanto
Paavo Korhonen eli “Vihta-Paa- 1. Vihta-Paavo syntyi silloisessa
vo” oli Suomen elämäkerraston
Ukkolan talossa 1775.
mukaan kuuluisin Itä-suomen 2. Paavo muutti asumaan Vihtakansanrunoilijoista. Hän eli kakjärvelle 1790.
sisataa vuotta sitten (1775-1840) 3. Konttarin rantakiviltä veneestä
Sonkari-järven maisemissa.
Vihta-Paavo löydettiin
Vesistöt olivat siihen aikaan tärkuolleena 1840.
keitä kulkuväyliä ympäri vuoden, ja
vedenpinta oli noin metrin nykyistä korkeammalla.
Nykyään Sonkarista johtaa
Vihtajärvelle viehättävä muutaman
metrin levyinen Vihtajoki, jota
karpalosuot ympäröivät.
Vihta-Paavon aikaan tällä paikalla on ollut huomattavasti leveämpi männikkökankaiden reunustama
salmi.
Vihta-Paavo ylistää runoissaan
elinympäristönsä kauneutta ja samaan ylistykseen voimme yhtyä
edelleen. Sonkari rehevine rantoineen, saarineen, pitkine niemineen ja lahtineen on järvimaisemaa
kauneimmillaan.
Kartan kohteet liittyvät Paavon
elämään.

4. Vihtajoki
5. Koivulan talo, jonneVihtaPaavon tytär Anna-Reetta
meni emännäksi.
6. Siikalahden talo
7. Huttulan talo
8. Nykyinen
Ukkolan
vanha päärakennus

Vihtajärven Järvelän vanha päärakennus

Piirtänyt Jaakko Nuutinen
Wanha Tuomas 2001
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Vihta-Paavon runot ennakkotilaajalle edullisesti
Suomalaisen kirjallisuuden seura on
julkaissut Vihta-Paavon runoja aikanaan teoksessa “Paavo Korhosen viisikymmentä runoa ja kuusi
laulua“, 1. painos 1848, 2. painos
1908, 248 sivua. Teosta ei ole enää
ollut saatavissa vuosikymmeniin.
Rautalammin kulttuuriseura on
yrittänyt uuden painoksen julkaisemista kymmenkunta vuotta sitten,
mutta hanke on rauennut varojen
puutteessa. Tällaisen julkaisun kulttuurinen merkitys on kuitenkin niin
suuri, että sukuseuramme on halunnut jatkaa tätä työtä. Työ perustuu
pääosin vapaaehtoiseen asiantuntijatyöhän. Arkistotutkimuksia
onkin tehty pitkään palkattomana
talkootyönä.

Vaikka runot ajankuvien ohella
sisältävät ajatonta kansanviisautta,
niin vanha kirjasuomi ja se elämänpiiri, jossa runot ovat syntyneet, eivät ole enää tuttuja nykypolville.
Siksi teos koostuu itse runojen lisäksi selitysjaksoista, joissa selostetaan taustoja ja liitetään runot historiallisiin yhteyksiinsä.
Pääosan arkistotyöstä on tehnyt
ja vanhaan maatalouskulttuuriin liittyvät selitykset laatinut jo edesmennyt kotiseutuneuvos Hannes Korhonen Vesannolta. Tekstit on toimittaa
ja vanhaan kirjasuomeen opastavat
selitykset laatii maisteri Sirkka
Makkonen Jyväskylästä. Sekä asiasisällön että kieliasun tarkistamiseen on lisäksi käytetty ulkopuoli-

sia asiantuntijoita.
Teos ilmestyy kesän sukujuhlaan
mennessä. Hinta on 300 mk +
lähetyskulut. Ennakkotilaaja saa
kirjan hintaan 250 mk + lähetyskulut, jos tilaus on tehty ja maksettu sukuseuran tilille 10.6. mennessä; merkitse viestiksi Vihta-Paavo. Lähetyskuluilta säästyy, kun noutaa kirjan sukukokouksesta. Jo aikaisemmin tilanneille lähetetään
kirje, jossa pyydetään vahvistamaan
tehty tilaus.
Juhlakokouksen erikoistarjouksena tarjotaan Vihta-Paavon runokirja ja sukuseuran viiri
(pöytästandaari) yhteishintaan
400 mk, vain sukukokouksessa.
Muuten viirin hinta on 200 mk.

Järvelän rakennusten sijainti

Rakennukset on piirtänyt Jaakko Nuutinen
1970-luvun alkupuolella. Pihapiirroksen
sähköiseen muotoon
piirtänyt Hannu Korhonen 2001. Katso myös
sivua 2.
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SUKUTAULUN RIVIEN VÄLISTÄ
Korholan tilan syntyminen – ensimmäiset isäntäpolvet
Kerkonjoensuulta Kärkkäälään
laskehtineen Mikko Paavonp. Korhosen (1600–1696) on tutkimuksissa kerrottu rantautuneen Saksalansaareen. Marttila oli paikka jossa
Kärkkäälän Korholan ensimmäisen
isännän, Sipi Mikonp. Korhosen
isän kerrotaan asustelleen.
Korholan sukutaulun mukaan
Sipi Mikonpojan (1660–1742) vaimona on ollut Eliina Toikkanen.
Isännyys kesti vain 11 vuotta 1701–
1712.
Paavo Sipinp. Korhonen (1704–
1747) toimi isäntänä Korholassa
1712–1750, hänen vaimonaan oli
Reeta Hänninen.
Korholan talon kolmannen isännän, Sigfrid (Sipi) Korhosen
(1734–1795) sekä 15 muun talonpojan nimet ja puumerkit löytyvät
valtakirjasta vuodelta 1786, joka on
tiettävästi vanhin Hankasalmen
kyliltä lähtenyt asiakirja.
Välttääkseen jopa kuuden kosken
aiheuttamat hankaluudet kirkkomatkalla Rautalammille, olisivat
Kärkkääläiset halunneet rakentaa
oman kappelikirkon ja palkata oman
papin.Tämä toive ei kuitenkaan toteutunut, vaan kirkko rakennettiin 20
kilometriä etelämpään, eli Hankasalmen kylään.
Vaimonsa Reeta o.s Hytösen
kanssa he isännöivät tilaa vuosina
1750-1811, ja heillä oli jälkeläisiä
sukututkimusten mukaan viisi, neljä
tytärtä sekä poika Eero, josta löytyy seuraavanlaista tietoa.
Eero Sipinpoika Korhonen
(1761-1823) on merkitty seuraavaksi isännäksi vuosina 1811-1823.
Hän osallistui vuonna 1800
Norrköpingin valtiopäiville Rautalammin tuomiokunnan edustajana.
Menomatkaan Tornion kautta kahdella hevosella kului talvikelissä
kolme viikkoa. Valtiopäivät kestiWanha Tuomas 2001

vät 98 päivää, mutta tarinat kertovat Korholan isännän viipyneen
siellä jopa vuosikausia. Takaisin
Kärkkäälään Eero Sipinpoika palasi
Tukholman ja Turun kautta.
Kerrotaan, että Korhonen olisi
ollut perämiehenä kuninkaallisessa
koskenlaskussa, mikä ei liene ihmeteltävää, asuihan hän ikänsä kosken
varrella. Eero Sipinpoika Korhosen
kerrotaan myös tehneen kuningas
Kustaa IV Aadolfille malliveneen
ja kuohinneen tämän pahatapaisen
oriin.
Hallitsija oli antanut Korhoselle arvomerkin, joka oli sittemmin
joutunut Rautalammin nimismiehen
haltuun, eikä siitä ole löytynyt todisteita. Sen sijaan Hankasalmen
kirjaston lasivitriinissä säilytetään
Eero Sipinpojan hopeista kannua,
jonka kuninkaan kerrotaan
lahjoittaneen hänelle valtiopäivämiehille järjestetyillä päivällisillä.
Kuninkaankannun pohjamerkinnöistä selviää, että se on valmistettu vuonna 1799, kylkeen on
kaiverrettu Korhosen nimikirjaimet.
Pitäjänapulainen, Samuel Johan
Krogerus otti käyttöön jo ennen
kappeliseurakunnan parustamista
rippikirjan. Hankasalmen rippikirjassa vuonna 1800 oli myös
Kangaskorholan väki. Sittemmin
Korhosia ei Hankasalmen kirkonkirjoissa esiintynyt vuosikymmeniin, koska he jäivät Rautalammin
emäseurakunnan yhteyteen aina vuoteen 1875 saakka.
Erik Korhosen matkasta
valtiopäiville mainitaan myös tuossa rippikirjassa. Korhosen matkasta kerrotaan monia muistitietoon
pohjautuvia tarinoita, jotka liittyvät
enemmän oheistapahtumiin kuin itse
valtiopäivätyöhön. Mutta kyllä
pöytäkirjoistakin Korhosen nimi
löytyy. Hän teki yhdessä Pohjois10

Karjalan edustajan maanviljelijän
Adam Alopaeuksen kanssa valituksen. Siinä he totesivat Pohjois-Karjalan ja Savon olevan viljan
ylituotantoaluetta. Viljan kuljettaminen kaukaisille kaupunkien markkinoille ei kuitenkaan kannattanut, siksi viljaa tuhlattiin - viinaksi. Tämän
lopettamiseksi Korhonen ja
Alopaeus esittivät, että kruunu perustaisi viljamakasiinit Kuopioon ja
Varkauteen sekä viinanpolttimon Joensuuhun. Kävi kuitenkin niin että
aloitteet eivät johtaneet toivottuihin
toimenpiteisiin.
Talossa elämä jatkui, vaikka
isäntä oli maailmalla. Korholan
pihapiiriin valmistui 1800-luvun
alussa komea kaksikerroksinen
luhtiaitta, emäntä Kaisa Korhosen
o.s Pietiläinen toimesta.
Jyhkeistä hirsistä rakennettu aitta sai päälleen tuohisen katon, kuten siihen aikaan oli tapana.
Painoksi tuohien päälle pantiin
malkoja.
Kerrotaan, että Suomen sodan
1808-1809 aikana, oli kylään tullut
sotamiehiä, jotka ottivat taloista tavaraa ja tunkeutuivat tietenkin myös
tähän aittaan. Ovet aukaistiin pistimillä, joiden jäljet ovat myöhemmin peittyneet vuorilaudoituksen
alle. Talon arvoesineet oli kuitenkin ehditty haudata maahan jo aikaisemmin, tarinan mukaan ne ovat samassa piilossa vielä tänä
päivänäkin.
Luodinreiät aitan seinässä kertovat omaa tarinaansa teloituksista
1800-luvun alkupuolella. Aitalla on
ollut monenlaista virkaa. Alakerrassa oli hevostallit ja vilja-aitta,
yläkerta toimi vaate- ym varastona
ja kesäaikaan palvelijoiden nukkumapaikkana.
Vanhaan aikaan talonpojat saivat
keittää viinaa määrättynä aikana

Linja-autokuljetus Hankasalmelta sukukokoukseen
Sukujuhliin järjestetään linja-autokuljetus (Korhosen Linjat Oy), mikäli lähtijöitä ilmoitautuu tarpeeksi. Kuljetusreitti on seuraava:
lauantaina 7.7.2001 klo 13.30
Hankasalmi kirkonkylä - Ristimäki
- Kärkkäälä - klo 14.10 Konnevesi
kirkonkylä - Istunmäki - Kivisalmi
- Pakarila - klo 15.00 Rautalmapi
kirkonkylä - tietä 543 Kerkonkoski
- Tiitilänkylä Ukkola klo 15.30.
Sunnuntaina 8.7.2001 sama reit-

ti: klo 7.30 Hankasalmi - klo 8.10
Hinnat suunnilleen linja-autoKonnevesi - klo 9.00 Rautalampi - taksojen mukaan.
klo 9.45 Vesanto (kirkko).
Paluu samoja reittejä ohjelman
päätyttyä. Reitin varrelta mistä vain
voi lähteä kyytiin.
Lauantai-illan kiertoajelu Ukkolasta käsin onnistuu myös samalla
bussilla. Ilmoittautumiset 15.6.
mennessä Kaisa ja Eero Siikki, puh.
014-847172 tai 040-5890145.

syksyllä, sen jälkeen koko kylän
viinapannut koottiin tähän aittaan.
Rautalammin nimismies kävi sulkemassa aitan oven sinetillään ja avasi sen vasta seuraavana syksynä.
Näin jatkui vuoteen 1866 saakka,
kunnes viinankeitto kiellettiin kokonaan.
Kun Rautalammille haettiin
kirkonkelloja Kokkolasta hevosreellä jäitä pitkin, olivat hakumiehet
yötä Korholassa. He ajoivat rekensä
aivan aitan viereen ja vetivät köyden aitan etuosassa olevan aukon

läpi, nostivat köyden varassa kelloa ja soittivat niin, että kylän väki
kuuli millainen ääni siinä oli.
Aitan alakerrassa, jo pitkään tyhjillään olleet viljasiilot purettiin tarpeettomana 1980-luvun lopulla.
Kun Kärkkäälän kylällä alettiin
miettiä mahdollista suoramyyntipistettä 1990-luvun puolella, oli
Korholan aitta yhtenä vaihtoehtona.
Tilalla kun viljeltiin mm mansikkaa
ja perunaa myyntiin, sekä myytiin
kalastuslupia jo ennestään. Ei ollut
kynnys korkealla, kun 1994 päätet-

tiin laittaa aittaan kesäkahviosuoramyyntipiste terasseineen. Viime vuosina kuvioihin ovat tulleet
myös taidenäyttelyt.

*******************
Tietolähteinä ovat olleet kirjat
Mikko Ikonen: Entisaikalaisia
Veli-Matti Häkkinen: Kirkonmäki
Pentti Närhi: Osa Kärkkäälää historian kuvastimessa
Aino Kauton esitelmä Jyväskylän
Tyttölyseossa vuonna 1956
Korholan sukutaulu
Kirjoittajat Seija ja Ari Korhonen ovat Korholan isäntäpari
kymmenennessä polvessa. Heidän
yhteystietonsa ovat Seija ja Ari
Korhonen, Saksalansaarentie 24,
41550 Hannula. Puh. (014) 847122,
gsm 040-5489371 tai 372,
sähköposti korholan.tila@nic.fi,
kotisivu www.infomeri.com/korholantila.

Korholan Kahvi-Aitta on avoinna tulevana kesänä 2.7.–5.8. ma–
to 11–17 ja pe–su 11–18; muuna
Kärkkäälän kylän 460-vuotisen asutuksen kunniaksi vuonna 1998 aikana sopimuksen mukaan,
järjestetyn juhlan taustaksi valittiin Korholan 200-vuotias luhtiaitta isommista ryhmistä toivotaan
pihapiireineen. Kuva on näytelmästä ”Hollikyyti”.
ilmoitettavan ennakkoon.
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Ehdotus Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry:n säännöiksi 8.7.2001
1.§
Yhdistyksen nimi on Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry ja sen kotipaikka on Vesannon kunta ja toimialue koko maailma.
2.§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suvun jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaalia
sukuperinteitä ja menneiden sukupolvien muistoa, sekä tukea ja innostaa suvun jäseniä sellaisissa pyrkimyksissä, jotka ovat suvulle kunniaksi.
3.§
Yhdistys toteutttaa tarkoitustaan
– järjestämällä yleisiä sukukouksia, sekä muita
kokouksia,retkeilyjäjatilaisuuksia
– kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan
säilyttämällä sukua koskevia muistoesineitä, kuvia,kirjeitä,kirjoituksia,lehtileikkeitäyms.
– suorittamalla ja tukemalla sukututkimustyötä
sekä muutoin selvittämällä suvun vaiheita ja julkaisemalla sukututkimuksen tuloksia
– harjoittamalla ja tukemalla julkaisutoimintaa
sekä
– avustamalla käytettävissä olevin varoin suvun
jäseniä
– pitämällä luetteloa seuran jäsenistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi ostaa ja myydä irtainta ja kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä ottaa vastaan
apurahoja, testamentti- ja muita lahjoituksia.
4.§
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka suoraan polveutuvat Vanhan Rautalammin Korhosista ja heidän puolisonsa.
5.§
Sukuseuraan pyrkivän on suullisesti tai kirjallisesti ilmoittauduttava sukuneuvostolle, joka
päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai
suvun päämiehelle.
Sukuneuvostolla on valta erottaa yhdistyksestä
jäsen, joka on osoittautunut arvottomaksi siihen kuulumaan, ja todeta eronneeksi jäsen, joka
ei ole maksanut kahtena vuonna jäsenWanha Tuomas 2001

maksuaan,ellei siihen sukuneuvoston mielestä ole ollut hyväksyttävää syytä. Tästä syystä eronneeksi merkitty jäsen voi kuitenkin liittyä uudelleen seuran jäseneksi maksamalla seuralle liittymisvuonna voimassa olevan jäsenmaksun kaksinkertaisena.
6.§
Yhdistyksen jäsenet ovat:
a) kunniajäseniä, jollaisiksi yhdistyksen kokous voi
kutsua sukuneuvoston esityksestä seuran tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneitä henkilöitä ja
jotka ovat vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta
b) ainaisjäseniä, jotka seuraan liityessään tai myöhemmin suorittavat kertakaikkisen jäsenmaksun
c) vuosijäseniä,jotkasuorittavatvuosittain jäsenmaksun.
Yhdistyksen varsinainen kokous päättää liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudesta. Sukuneuvostolla on oikeus erityisistä syistä vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta.
7§
Yhdistyksen jäsenistä tulee sukuneuvoston pitää
jäsenluetteloa. Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa mahdolliset osoite tai muut muutokset seuran sihteerille.
8§
Sukuseuran hallituksena toimii ja seuran asioita hoitaa sukuneuvosto, joka valitaan joka kolmas vuosi.
Sukuneuvostoon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä, joille valitaan yhtä monta
varajäsentä.
Sukuseuran varsinainen kokous valitsee suvun päämiehen, joka toimii sukuneuvoston puheenjohtajana. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, tarpeen mukaan toiminnanjohtajan, sukuluettelon pitäjän, rahastonhoitajan,arkistonhoitajan,
esine- kokoelmien hoitajan ja muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt, joista sama henkilö voi hoitaa useam-paakin tointa.
Sukuneuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan tai muita toimikuntia hoitamaan määrättyjä
tai
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juokseviaasioita.
Sukuneuvosto ja sen työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan, kutsusta ja on päätösvaltainen, kun
yli puolet sen jäsenistä, niihin luettuna myös läsnä
oleva puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ovat
saapuvilla.

pöytäkirjanpitäjä sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
ellei kokous halua itse toimittaa pöytäkirjantarkastusta.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään sukuneuvoston kertomus seuran toiminnasta.
2.Esitetääntilitjatilintarkastajienlausuntotailausunnot.
3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden muöntämisestä sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille.
4. Käsitellään ja hyväksytään sukuneuvoston laatima
seuraavan kolmenvuoden toimintasuunnitelma ja
tulo- ja menoarvio, sekä päätetään vuosittainen ja
ainaisjäsenmaksun suuruus ja niiden perintä.
5. Valitaan sukuneuvoston jäsenet ja varajäsenet,
kaksitilintarkastajaajakaksivaratilintarkastajaa.

Päätökset tehdään yksinkertaisin äänten
enemmistöin ja niistä pidetään päätöspöytäkirjaa.
Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu ja jäsenmaksunsa maksanut yhdistyksen
jäsen.
9§
Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtajajasihteeri.

14.§
Sukukouksessa on jokaisella läsnäolevalla täysiikäisellä jäsenellä yhtäläinen äänioikeus. Äänestys on
avoin, ellei avoimessa äänestyksessä, joka toimitetaan
puheenjohtajan määräämällä tavalla, ole päätetty
käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä,
mutta jos äänet menevät tasan, se mielipide voittaa,
jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt,paitsisuljetunäänestyksenjavaalinollessakysymyksessä, jolloin arpa ratkaisee.

10§
Sukuseuran nimen kirjoittaa suvun päämies yksin,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaki
s
yhdessä.
11§
Sukuseuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös vahvistetaan tilivuoden päättymistä seuraavassa
yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.
Sukuneuvosto tekee toimintakertomuksen
kolmevuotiskausittain seuran varsinaiselle
sukukokoukselle.

15.§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, sukuseuran
purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai
kiinittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on
kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

12.§
Sukuseuran varsinainen kokous pidetään joka kolmas vuosi sukuneuvoston kutsusta, sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut kaksi
kolmannesta läsnäolleista äänioikeutetuista jäsenistä.

Varsinaisista ja ylimääräisistä kokouksista on
tiedotettava seuran jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sukuseuran toidotuslehdessä
Wanha Tuomas, tai postitetulla kirjeellä.

16.§
Jos sukuseura purkautuu, on samalla päätettävä seuran varojen käyttämisestä sen tarkoitusperien hyväksi, mutta ellei tästä ole nimenomaista päätöstä tehty,
jäävät rahavarat ja sukuluettelo Suomen Sukututkimusseuralle,taikkasitävastaavalletieteellisille
yhdistykselle,asiakirjatKansallisarkistollejaesinekokoelmat Kansallismuseolle, taikka vastaaville
tieteellisille laitoksille, jotka kuitenkin ovat oikeutettuja tallettamaan, tai luovuttamaan arkisto- ja

13.§
Seuran varsinaisen kokouksen avaa sukuneuvoston
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja toteaa, onko yhdistys sääntöjen
määräämällä tavalla koolle kutsuttu sekä huolehtii
siitä että kokoukselle valitaan puheenjohtaja,
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esinekokoelmat, taikka osan niistä Suomen Sukututkimus-seuralle, paikallis-museoille, erikoismuseoille,
kunanhallituksille,taikkamuilleyhteisöillejalaitoksille,joillenemahdollisestiläheisestikuuluvat.
17.§
”Patoveden kierros vie Vihta-Paavon syntysijoille” kirjoittaa Savon
Sanomat 5.8.2000. Uutinen kertoo
Tiitilänkylän ja Sonkarin maisemiin
merkitystä retkeilypolusta. Se on
syntynyt osana Pohjois-Savon
ympäristökeskuksen kyläpoluillaprojektia. Polun pituus on noin kahdeksan kilometria ja se on tarkoitettu jalan kuljettavaksi, vaikka se
kierteleekin valmiita polkuja ja teitä pitkin. Polulle ja sen lähiympäristöön on merkitty 15 kohdetta, joista yksi on sukuseuramme puheenjohtajan Markus Korhosen

Wanha Tuomas 2001

kotitalo, Ukkola.
Polun alkupään löytää ajamalla
Kerkonjoensuun-Vesannon tieltä
numero 545 kilometrin verran
Sonkarintietä. Opastetaulu on uimarannan tien alkupäässä olevalla
pysäköintipaikalla. Maastoon reitti
on merkitty puihin ja tolppiin
piirretyin keltaisin täplin. Reitistä
on hyvät ohjeet internetissä osoitteessa http://www.vyh.fi/aluekayt/
kulttymp/psa/kylilla/patove.htm.
Sieltä löytyy muun muassa lähestymiskartta, reittiopas ja tulostet-
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Karttoja saa myös Vesannon kunnanvirastolta ja Ilmolan kyläkaupalta.
Retkeilypolun rakentamiseen on
osallistunut aktiivisesti Tiitilänkylän-Sonkarin kylätoimikunta. Ilman kyläläisten paikallistuntemusta
ei olisi edes mahdollista enää
tunnistaakaan sellaisia erikoiskohteita kuten esimerkiksi kaskinauriiden säilytyskuoppia. Kyläläisten työpanosta on kysytty myös
reitin merkitsemisessä ja pitkospuiden rakentamisessa vaikeimpiin
paikkoihin.

Sihteerin terveiset: sukuseura 50-vuotias

Vanhan Rautalammin Korhoset
ry Sukuseura perustettiin Vesanolla Ukkolan talossa 17. päivänä kesäkuuta 1951. Kuvassa
Ukkolan silloinen isäntä Aapeli
Korhonen, sukuseuramme nykyisen puheenjohtajan isä.

tiin yksimielisesti, että sukukokous pidetään 16–17.6.1951 Tervossa. Samoin
oltiin yksimielisiä siitä, että suvun rajoittamiseksi olisi lähdettävä entisen
Rautalammin pitäjän Korholan kylästä, Vesannon, Viitasaaren ja Tervon pitäjän ja edelleen eripuolille maata
levinneestä Korhos-suvusta.
Viisi vuosikymmentä sitten 350
Päätettiin asettaa toimikunta sukuKorhos-suvun jäsentä kokoontui sukukokoukseen Vesannon
Ukkolaan, johon me tulevana kesänä kokoonnumme 7.
päivänä heinäkuuta perhe- ja
perinneiltaan. Vuoden 1951
pöytäkirjoihin viitaten sukuseuran perustamisvaiheista on
luettavissa seuraavaa.
Maisteri Kalle Korhosen
kutsumana oli Helsingin
Munkkiniemeen kokoontunut jo 5.4.1951 sukukokouksen valmistelua varten joukko sukuasioista kiinnostuneita
henkilöitä, jotka olivat
koollekutsujan lisäksi,
fil.maist. Niilo Puranen,
maist. U.H. Puranen, konttoripäällikkö Soini Kekki ja
varat. Simo Zitting.
Siinä kokouksessa päätet-

kokousta valmistelemaan ja kutsua siihen jäseniksi seuraavat: maist. Kalle
Korhonen, Helsinki, mv. Eemil Korhonen, Viitassari, mv. Eino Korhonen, Vesanto, Säkkimäki, rv.Alma Raatikainen
Tervo, Eljaksela, pankinjoht. Toivo
Korhonen, Tervo, agron. Väinö Puranen, Tervo, Aro, emäntä Salli Korhonen, Vesanto, Tulila, mv. Arvo Korho-
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nen, Vesanto, Vehkala.
Edellämainittu toimikunta kutsui
Korhosia koolle Tervossa, Vesanolla,
Mikkelissä ja Viitasaaren Suovanlahdella. Näissä neuvottelukokouksissa
sai sukukokouksen järjestäminen lämmintä kannatusta. Neuvotteluissa oli
yleensä tultu siihen tulokseen, että Vesanto olisi sopivin kokouspaikaksi ja
että kokous olisi järjestettävä
yksipäiväiseksi, kesäkuun 17. päiväksi
1951, alkaen klo 12.00.
Seuraava
neuvottelukokous
Korhos-suvun sukukokouksen valmistelua varten pidettiin Kalle Korhosen
kodissa Helsingissä 22–23 päivänä huhtikuuta 1951, jolloin lopullisesti päätettiin suvun ensimmäisestä kokoontumisesta Vesannon Ukkolaan.
Sukukokous päätti yksimielisesti jat-

kaa Korhos-suvun yhteistoimintaa suvun muistoja ja perinteitä vaalien sekä
sukulaisten keskeistä yhteistoimintaa
vireillä pitäen.Asiaa edelleen ajamaan
päätettiin asettaa 7-henkinen sukutoimikunta, johon valittiin mv. Eero
Korhonen, Viitasaari, Kemppaala, mv.
Aapeli Korhonen Vesanto, Ukkola, mv.
Lauri Varis, Rautalampi, Tahvola, rv.
Alma Raatikainen Tervo, Eljaksela,
maist. Kalle Korhonen, Helsinki, toht.
Niilo Puranen, Helsinki ja toht. Simo
Zitting, Helsinki. Toimikunnan koollekutsujaksi määrättiin maist. Kalle Korhonen, Helsinki.

Talon alkuperäinen nimi on ollut
Raatikkala, jossa Raatikaiset ovat takoneet rautaa. Korhosia talossa on asunut ainakin 300 vuotta, vuodesta 1707.
Nykyisten Korhosten kantaisä Mikko Korhonen, kuollut 1880, joka muutti Korkeelasta Ukkolaan, jonka hän
osti, samoin kuin läheisen Huttulan tilan. Molempien tilojen pinta-ala oli
500 ha, yhteensä 1000 ha. Mikko
Korhosen pojan Kalle Korhosen ja
Kallen pojan Aapeli Korhosen aikana
tästä tilasta on muodostettu 27 itsenäistä tilaa.
Sukuseuran perustavan kokouksen
1951 isäntänä Ukkolassa toimi isäni
Talossa, joka on mailla mairehilla Aapeli Korhonen, synt. 1881, kuoli
sen ovat isät jo älynneet oivaksi asuin- 1953. Tämän jälkeen Ukkolan isänpaikaksi. Lappalaisten jäljiltä paikka on tänä toimi nykyinen sukuseuramme puollut suomalaisilla ainakin 400 vuotta. heenjohtaja Markus Korhonen. Sukupolvenvaihdoksen kautta tila
siirtyi tyttären Anna-Maijan
Haluan liittyä Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry:n
omistukseen.
jäseneksi. Merkitkää minut jäsenluetteloon, jotta saan sukuseuran
Toivon Suomen kesän
lehden Vanhan Tuomaan.
olevan kauneimmillaan, kun
Olen maksanut vuosijäsenmaksun
50 mk vuodelle 2001.
kokoonnumme Vesannolle
ainaisjäsenmaksun
500 mk
50-vuotisjuhlan merkeissä.
sukuseuran tilille 551000-213092 Vesannon osuuspankkiin.
Olette kaikki sydämelOlen sukuseuran jäsen, mutta osoitteeni on muuttunut.
lisesti tervetulleita tapaamaan sukulaisia KorhosNimi:
___________________________________________
ten asuinsijoille.

Osoite:

____________ ______________________________

_____________________________________________________
Vanha osoite
(vain jäsenet): __________________________________________

Tervetuloa!
Ritva Tikkanen
sukuseuran sihteeri

________________________________________________
******************
Wanha Tuomas 2001
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