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Sukuseuramme
tunnus
on
rauhoitettu riihipetäjä, joka kasvaa
Siilinjärven Kuuslahdessa Rannan
Asikkalan pellolla.

Lehtemme on saanut nimensä
sukunimemme lähtökohtana olevasta nimestä Andreas, jonka toinen
muoto on Ondrei, Ondruska. Tästä
muotoutuivat vähitellen Ruska,
Druska ja Ruskain sekä vuosisatojen aikana Ruuskanen ja Ruuska.
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Lyhyesti
Kansikuva: Sukukokousmuisto; näkymä Puijon
tornilta Kuopioon

Tässä yhteydessä esitämme erityiskiitoksen
Mikkeliin Risto Ruuskaselle, joka on
toimittanut meille omia muisteluitaan 1950-,
Vuoden
2018
viimeisessä
Ondruskassa 1960-, 1970-, 1980- luvuilta ja nyt tässä
palaamme vielä muistoissamme Kuopioon, lehdessä on hänen muisteluitaan 1990-luvulta.
elokuun alkupuolella pidettyyn sukuseuramme Kiitokset myös Markku T. Ruuskaselle
kokoukseen.
Espooseen, Juhani Uosikkiselle Rovaniemelle
Muutama vuosi sitten pyysimme lehtemme ja Asko Ruuskaselle Kuopioon Ondruskaan
lukijoilta henkilökohtaisia muisteluita menneiltä toimittamistanne jutuista!
ajoilta – joko kuvin tai tekstein. Mielenkiintoisia Hyvää loppusyksyä kaikille sukulaisille
tarinoita on toki tullutkin ja mielellämme otam- toivottelee lehtitoimikunta. Seuraava lehti
me niitä vastakin lehdessämme julkaistavaksi. ilmestyy maaliskuussa 2019.
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Puheenjohtajan kynästä

omia sukulaisiaan sadan vuoden takaa.
Syyskuussa kävin Pihtipudas-seuran kutsusta
heidän järjestämässään sukututkimustapahtumassa
esittelemässä
sukuseuraamme
ja
Pihtiputaalla jo 1700-luvulta alkaen asuneita
Ruuskan suvun jäseniä. Muutama paikallaolija
kertoi kuuluvansa Ruuskan sukuun. Tapahtuma
on järjestetty jo useita kertoja ja siellä on tähän
mennessä ollut jo 15 sukuseuraa esittelemässä
toimintaansa.
Hallituksemme kokoontui uudella kokoonpanolla lokakuussa ja päätti kokouksen alussa
rutiinitehtävien hoidosta. Toimintasuunnitelmamme mukaisesti hallitus valitsi matkatoimikunnan, johon jäseniksi tulivat Elina
Ruuska, Outi Rytkönen ja Seppo Ruuskanen.
Toimikunnalle tehtäväksi annettiin saatujen
vinkkien perusteella selvittää parin päivän
sukutapahtumaa ensi kesänä Viitasaaren
seudulla.

Lämmintä kesää on seurannut lämmin syksy
tänä vuonna ja lämpöä näyttää riittävän
lokakuulle saakka. Kuopion sukukokoustakin
sää helli ja pääsimme näkemään Kuopion
parhaita puolia bussiajeluillamme. Aiempi
puheenjohtajamme Asko viihdytti yleisöä
muhevilla jutuillaan ja sai paljon kiitosta esiintymisestään. Puijon tornistakin näimme selkeällä
säällä, kuinka paljon järviä ja vettä PohjoisSavon keskellä olevan Savon piäkaupungin
Jäsenmäärämme on noussut yli kahdenkymympärillä onkaan. Ortodoksikulttuuriin pääsimmenen uuden jäsenen myötä jo aivan 300
me tutustumaan Riisan kirkkomuseossa, jonka
jäsenen tuntumaan. Tämän vuoden jäsenmakesittely oli mielenkiintoinen.
sujen keräämisessä ilmeni harmittava virhe, sillä
helmikuun alkupuolella jäsenmaksun maksaSukukokouksessa hallituksesta jäi pois kaksi
neille lähti vahingossa karhukirje alkusyksyn
alusta alkaen mukana ollutta hallituksen jäsentä
aikana, vaikka jäsenmaksu oli jo maksettu. Virhe
Reino Ruuskanen ja Jorma Ruuska, joille
aiheutui puheenjohtajan työkiireistä, kun
sukuseura luovutti sukuvaakunan taulun
minulta oli jäänyt tarkastamatta helmikuun
muodossa. Kiitokset Reinolle ja Jormalle vielä
maksujen tilanne. Esitän pahoittelut tapahtuneen
kerran pitkäaikaisesta mukanaolosta ja aktiivijohdosta, mutta samalla totean, että tämä syy ei
suudesta seuramme hallituksessa!
tule toistumaan, kun lopettelen työkiireitäni
jouluun mennessä. Jos joku on nyt virheellisen
Pois jääneet jäsenet olivat hyvin huolehtineet
karhun johdosta sattunut maksamaan toiseen
omien sukuhaarojensa edustuksen jatkuvuukertaan jäsenmaksunsa tänä vuonna, niin se
desta, sillä uusina jäseninä hallitukseen saimme
kyllä huomioidaan etumaksuna ensi vuoden
Reinon sisaren Arja Suurosen Oulusta ja Jorman
jäsenmaksuksi.
serkun Jari Ruuskan pääkaupunkiseudulta.
Tervetuloa heille hallitukseen tässä toivotan
vielä yhteisesti seuran puolesta.
Markku Ruuskanen

Kokouksessamme Kuopiossa oli satakunta
suvun jäsentä ja saimme hyvin lisätuloja seuran
tuotteiden myynnistä. Marjatta Vesterinen oli
tuonut paikalle tekemänsä esivanhempiensa
sukutaulun, joka herätti paljon mielenkiintoa.
Kuopiosta oli myös hankittu nähtäville vanhoja
valokuvia, joista jotkut paikallaolijat tunnistivat
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varalle
Antti
Ruuskanen
Heinolasta.
Hallituksessa ovat edustettuina Rantasalmen,
Nilsiän ja Maaningan sukuhaarat Ruuskanensukuhaarojen puolelta ja Kaukolan sekä
Viitasaaren sekä Kiuruveden sukuhaarat
Ruuskanen-Ruuska -sukuseura ry piti seitsemän- Ruuskan sukuhaarojen puolelta.
nen sukukokouksensa Kuopiossa 11.8.2018
Hotelli Iso-Valkeisessa. Kokouksen osallistujia
oli eri puolilta Suomea ja Ruotsistakin saakka
yhteensä yli sata sukulaista. Parhaiten
edustettuina tällä kertaa olivat Pohjois-Savosta
olevat Nilsiän ja Maaningan sukuhaarat sekä
Rantasalmen ja Viitasaaren-Kiuruveden sukuhaarat.

Ruuskanen -Ruuska sukuseura ry
kokoontui Kuopiossa

Uusi hallitus

Sukutaulut kiinnostavat

Kokouksen aluksi Marita Nygrén esitti
kunniajäsenemme
Lea
Kokon
terveiset
kokousväelle. Lean toiveena oli, että jatkossa
DNA-tutkimuksia tehtäisiin myös äidin puolelta,
kun tähän saakka on keskitytty isän puolen
tutkimuksiin.
Kokouksen puheenjohtajana toimi edellinen
hallituksen puheenjohtajamme Asko Ruuskanen
ja sihteerinä Marjatta Vesterinen. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle Markku Ruuskanen Nurmijärveltä ja varapuheenjohtajaksi Outi Rytkönen
Pielavedeltä. Muiksi hallituksen jäseniksi
valittiin
uudelleen
Seppo
Ruuskanen
Heinolasta,
Annukka
ja
Veli-Pekka
Ruuskanen Helsingistä, Marjatta Vesterinen
Kuopiosta sekä Juha-Pekka Ruuskanen
Vihdistä. Uusina jäseninä valittiin Arja
Suuronen Oulusta ja Jari Ruuska Vantaalta.
Toiminnantarkastajiksi
valittiin
Jukka
Immonen ja Olli-Mikko Ruuskanen sekä
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Sukukokouksen aluksi nautittiin lounas ja
kokouksen aikana kokouskahvit. Myyntituotteina saatiin kaupaksi hyvin sukukirjoja,
paitoja, standaareja, viirejä ja pinssejä sekä
mukeja.
Seuran
toimintasuunnitelmaan
seuraaville
kahdelle vuodelle vahvistettiin sukumatkan
valmistelu ensi kesälle sekä Ruuskan
sukuhaaroja koskevan sukukirjan uuden
painoksen
tekeminen
seuraavaan
sukukokoukseen mennessä. Jäsenmaksu päätettiin
pitää 20 eurossa, mutta jäsenmaksun mukana
lähetetään viesti, jonka mukaan jäsenet voivat
jäsenmaksun lisäksi tukea seuran toimintaa
vapaaehtoisella tukimaksulla.
Kevennyksenä
kokousyleisö
sai
kuulla
imitaattori Vesa Ruuskan hauskan esityksen
julkisuuden hahmoista. Sukuseura muisti
hallituksessa 12 vuotta toimineita Reino
Ruuskasta ja Jorma Ruuskaa sukuvaakunatauluilla. Stipendejä seura on jakanut kevään
aikana Akseli Alastalolle, Simo Ruuskaselle ja
Kati Ruotsalaiselle.

Riisan vanhaa ja uutta kirkkotaidetta

Kokousyleisöä
Ihmeitätekevän Konevitsan Jumalanäidin ikonin riisa,
1893, kullattua hopeaa ja jalokiviä

Pääosa kokousyleisöstä siirtyi kokouksen
jälkeen bussikuljetuksilla Kuopiossa sijaitsevaan
Suomen Ortodoksiseen Kirkkomuseoon Riisaan, jossa kuulimme mielenkiintoisen
esityksen museoon tallennetuista esineistä ja
ortodoksiperinteestä. Bussimatkaan kuului myös
kaupunkikiertoajelu, johon sisältyi käynti
Kuopion torilla, satamassa ja Väinölänniemellä
sekä Puijon tornissa.

Veikko Marttinen: Neitsyt Marian syntymä, 1957,
öljymaalaus kovalevylle.

Riisan esittely

Seuraavan kerran sukuseuran on tarkoitus pitää
kokousta kahden vuoden päästä Tampereen
maisemissa.
Kuvat ja teksti: Markku Ruuskanen

Terttu Uusitalo: Otus, 2008, lattiamosaiikki laastille. Teos
oli osa Kivestä Kuvaksi -mosaiikki-ikoninäyttelyä (22.3.8.9.2018)

Kuvatekstit: Henna Hietanen, amanuenssi, Riisa
Kuvat: M. Nygren
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Kiitoslaalu Kuopijolle
nii ompa siinä tuas nii ihanat näyt,
Kuopion sukukokouksen kiertoajelun päät- vettä melekeempä silimäs viertää.
täjäisiksi lausuin Kalle Väänäsen Savonmurteisen runon "Kiitoslaalu Kuopijolle". Tällä Ja kun keskellä luonnon heleman nii
kertaa ei runossa Ruuskasista, Ruuskista tai sieltä kaapunnin keskeen siirtyy,
heidän elämästään kerrottu mitään. Kirjanen, ja kun ronssista tehtynä Nelemannii
"Runokaakin kavionkapsetta", jossa runo on, siinä kirkkoo vastaam piirtyy,
ilmestyi 1926. Kalle Väänänen kuvaa ja kun kulukijan silimä se sitten sattuu
kuopiolaisia iloisiksi, maisemia kauniiksi ja niin kuulusan Minna Canthin kattuu,
kuin hän yhdessä säkeistössä sanoo "... nii ei niin suap siinä mielen vähä niinkun hartaan
ja käsj siinä nousoo mieheltä partaan
tiällä mistään puutetta oo".
ja tulloopa mieleen aatos tua,
että ei tiällä immeiset syö vuaj ja makkoo,
STT:n 2018 uutisen mukaan Suomen suurista
vua ompa tiällä kynnetty hengev vakkoo.
kaupungeista Kuopio on onnellisin. Kalle tiesi
Ja kynnetää sitä tok vieläi vua.
tämän jo 1920 luvulla.
Asko Ruuskanen

Kiitoslaalu Kuopijolle
Ei mualima muukaa hullumpoo,
vuan Savo se vasta om poekoo.
Vua eipä tok Savossai paekkoo oo,
joka voettoo voes tuata Kuopijoo,
jolle kiitosta kielen soekoo.
Sen voep ihan tosissa virkkaen
tässä sannoo hyvinnii vuan,
että Kuopijo helemi kirkkaen
on helemistä tuan Savonmuan.
Kum Puijon tornista kahtoo
tuota kirkasta Kallavein pintoo,
nii oekeen se nostoo tahtoo
tuata immeisel luontoo ja rintoo.
Suap ehtimällä ihan tok ehtiä
suap ehtiä montae kertoo
tuasta luonnon kirjasta lehtiä,
jotka vettäävät sille vertoo,
mikä aakii etteen immeisen
tuan noustua Puijon huipullen.
Kuv Väinölänniemellä sitten käyt,
jota veit niin kaaniisti kiertää,
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Niin, kahteljpa vuan tuata Kuopijoo
iham miltee puolelta hyvää,
nii ei tiällä mistään puutetta oo.
Tiällä muikum miähnee syyvvää
ja syötyä piälle ruuvva
suap kokkeljpiimee juuvva.
Nii, oljpa mite olj, niin sannoo vua
sev voep tok kellekkäpä vaekka,
että mualimam paekoesta Kuopijo tua
on kaekista parraen paekka.
Kalle Väänänen

ilm. vuonna 1926

Serkkutapaaminen
Verner Ruuskasen sukuhaaran
serkkutapaaminen 7.7.2018 Heinolassa.
Teksti ja kuvat Espoon Markku Tapio Ruuskanen
Rantasalmen Hiismäen Ruuskasten sukuhaara
Sukutaulu 292 (1. painos) ja 295 (2. painos)

läsnäolollaan todistivat sen, että elämä jatkuu ja
niinhän sen kuuluu mennäkin.
Jukka piti mukavan avauspuheen ja läpsytteli
noin sata sivuista monistenippua sanoen, tässä
tämä avauspuhe nyt olisi, ei tämä kovin pitkään
kestä. No kaikki kuitenkin tajusivat että ei sitä
koko nivaskaa läpi käydä. Jukka oli koonnut
asiaa suvusta ja sen historiasta. Heitin kuitenkin
Jukalle vitsinä, että herätä meidät sitten aamulla
kun puheesi on loppu.
Jukka oli kerännyt mukavasti vertailun vuoksi
asioita, mitä kaikkea ilman meidän lapsuudessa
pärjättiin.
Ei ollut kodinkoneita, telkkareita, somea,
internettiä, traktoreita eikä paljon muutakaan.
Kaikki työt tehtiin sen ajan välineillä. Peltotyöt
hevosilla, lehmät lypsettiin käsin, voit kirnuttiin
itse, piimät tuli kaupanpäälle kirnuamisen
jälkeen. Riistaa saatiin metsästä ja kalaa
järvestä. Omassa navetassa kasvatettiin myös
tarvittavaa maito- ja lihakarjaa. Ruokavaliokin
oli olosuhteisiin nähden aika monipuolista, oli
juurekset, perunat, viljat ja metsän anteina
monet marjat sekä sienet.

Jukka Immonen

Niistä sen ajan emännät taikoivat ruokaa
pöytään. Ehkä suurin ongelma tämän päivän
oppien mukaan oli liian runsas suolan ja rasvan
käyttö. Kun ei ollut pakastimia eikä jääkaappeja,
kaikki säilöttiin runsaalla suolalla. Vaikka niitä
valtavan suolaisia lihoja lioteltiin etukäteen
ennen ruuan laittoa, oli suolapitoisuus silti aivan
liian korkea.
Juontaneeko tästä sitten juurensa korkeat sydän
ja verisuonitautien määrät Itä-Suomessa. Tätä
mieltä ainakin Pekka Puska oli.

Heinäkuun 7. päivä toteutui miellyttävä
tapaaminen serkusten kesken. Kiitokset Jukka ja
Moni
perhe
eli
yllättävän
pitkälle
Marjatta Immoselle hienosti järjestetystä
luontaistaloudessa, kuten meidänkin kymmen
tilaisuudesta upeassa kesäpaikassaan Heinolan
lapsinen perhe. Kaupasta ostettiin vain aivan
Myllyojan Rentolassa.
välttämätön, kuten se suola, kahvi tms.
Porukkaa oli mukavasti paikalla ja ilahduttavan
paljon oli myös nuoria sekä lapsia. Myös yksi
koira osallistui juhliin. Valitettavasti monesta
serkusta oli jo aika jättänyt, mutta nuoret
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Mistä kaikki sai alkunsa Verner Ruuskasen
Sakarin ja Idan lapsista Verner toimi Vestolan
kohdalla?
isäntänä ja avioitui Beda Sutisen kanssa. Heillä
oli kuusi lasta, joista Tuure kaatui talvisodassa
SAKARI
RUUSKANEN
VESTOLAN Petäjäsaaressa helmikuussa 1940 ja Jouko oli
poikamies. Tyttäristä Lilli avioitui Onni
ISÄNNÄKSI
Immosen kanssa Pirilän Telkkolaan ja heille
syntyi kolme poikaa, Teuvo, Jukka ja Seppo.
Annikki avioitui Aaro Halosen kanssa Tuusmäen
Vestolaan muuttaneella Sakarilla ja Idalla oli Remekselään ja heille syntyi yksi tyttö, Kaija.
viisi lasta, joista vanhin tytär Alviina kuoli Urho avioitui Selma Variksen kanssa ja he
kaksivuotiaana. Sakari on sukukirjan taulussa muuttivat
Hiltulan
Vesterilänmäelle,
ja
238 (1, painos) ja 241 (2. painos). Kalle Juhana perheeseen syntyi kolme poikaa, Kauko, Vesa ja
avioitui Hilja Lappalaisen kanssa ja heillä oli Pauli.
kahdeksan lasta. Perhe muutti Vestolasta lopulta
Kerimäelle Ruokoniemen kylään v. 1922. Yrjö avioitui Aune Nykäsen kanssa ja heille
Talosta jouduttiin luopumaan v. 1933 ja Kalle syntyi Tuusmäen Laitilassa kymmenen lasta,
sekä Hilja asuivat Punkasalmella ja myöhemmin Sinikka, Mauno, Rauni, Veikko, Kirsti, Pirkko,
Kolkontaipaleen Eteläkylällä. Perhettä asui Markku tämän jutun kirjoittaja, Mirja, Esa ja
mökissä enemmänkin ja Alasenjärvestä saatiin Maija.
kalansaalista. Perheen poikia toimi kuljetusalalla
ja pojanpoika Eero Ruuskanen muisteli
Ondruska-lehdissä 2 ja 3 perheen tarinaa
enemmänkin.
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Serkkutapaaminen 7.7.2018 Heinolassa,

Myllyojan Rentolassa

Apurahatiedote 2019

Sukuseuran kotisivuilta (www.ondruska.fi) sekä
Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry julistaa haet- facebook-sivuilta löytyy myös apurahan haketaviksi apurahoja
miseen liittyvää tietoa.
- ammattiin valmistavien oppilaitosten opiskelijoiden
tukemiseen ja
- sukuun liittyvien tutkimusten tekemiseen tai
sukututkimukseen liittyvään koulutukseen
osallistumiseen

Apurahoja voivat hakea RuuskanenRuuska sukuihin kuuluvat henkilöt

ja

- henkilöt vanhemmat tai esivanhemmat on merkitty
sukuseuran henkilörekisteriin

Apurahoja voivat hakea aikaisintaan toisen
vuoden opiskelijat, joilla on suoritettuna
vähintään 40 opintopistettä tai niitä vastaava
opintomäärä. Jos on kyse yhden vuoden tai alle
sen kestävästä opiskelusta, opintojen tulee olla
kokonaan suoritettuna.

Hakuaika on 1.1.-28.2.2019.
Apurahojen jakamisesta päätetään talven aikana
hallituksen kokouksessa ja ne jaetaan kokouksen
jälkeen.
Apurahahakeminen tehdään täyttämällä apurahaa koskeva lomake ja liittämällä siihen
tarvittavat liitteet.
Lomaketta on saatavissa nettiosoitteesta:
http://www.ondruska.fi/
email: markkuj.ruuskanen(at)kolumbus.fi
tai postitse osoitteesta Ruuskanen-Ruuska
Sukuseura ry, Vaaratie 4, 05200 Rajamäki

Lomakkeen ja liitteiden palautusosoite:
Ruuskanen-Ruuska Sukuseura ry, Vaaratie 4,
Apurahat on käytettävä opintojen tai tutki- 05200 Rajamäki
muksen rahoitukseen.
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Pirkko Ruuskanen-Parrukosken
väitöstilaisuus

Vastaväittäjänä toimii tavallisesti keskusteltavaan aiheeseen perehtynyt tohtori tai professori,
ja väitöstilaisuuden kulkua valvoo kustos, joka
on myös arvoltaan professori tai dosentti.
Väitöskirjan
aineisto
on
hankittu
setlementtiliiton palvelutaloista joko yksilö- tai
ryhmähaastatteluina.
Ensin
Pirkko
esitteli
tutkimuksensa.
Vastaväittäjä kävi läpi väitöskirjan ja esitti
tarkentavia ja tiukkoja kysymyksiä väittelijälle.
Loppulausunnossaan emeritusprofessori Jyrkämä suositteli tiedekunnalle väitöskirjan
hyväksymistä. Väitöstilaisuuden päätteeksi
yliopisto tarjosi täytekakkukahvit. Ennen sitä
osallistujat saivat onnitella uutta tohtoria.
Onnittelijoiden jono oli pitkä.

Karonkka

Ruuskanen-Ruuska sukuseuran ensimmäinen
puheenjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski
väitteli tohtoriksi Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisessä
tiedekunnassa
Rovaniemellä
19.1.2018.

Väitöspäivän ohjelmaan kuuluu illalla
pidettävä kutsuvierasjuhla karonkka, mikä on
akateeminen perinne. Karonkka järjestetään
vastaväittäjän kunniaksi. Karonkka pidettiin
samana
iltana
kulttuuritalo
Korundin
ravintolassa. Korundi on saneerattu vanhasta
postiautovarikosta taidemuseoksi ja konserttisaliksi.
Jos
liikutte
Rovaniemellä,
taidemuseossa kannattaa käydä. Karonkka on
luonteeltaan akateeminen juhla. Mukana oli
myös kulttuuria, kun juhlan aluksi lauloi kuoro
Rovalan entisen rehtorin Pirkko Vuoti-Vainikan
johdolla. Juhlavan illallisen jälkeen Pirkko,
vastaväittäjä ja kustos pitivät puheen. Sen
jälkeen
oli
muiden
professoreiden
ja
tieteenharjoittajien, Setlementtiliiton ja Pirkon
nykyisen työnantajan Kansanvalistusseuran
puheenvuorot. Setlementtiliitto pitää tärkeänä,
että liiton tärkeästä toiminta-alueesta on tehty
väitöskirja.

Kyseessä on sosiaalipolitiikan ja sosiaaligerontologian alaan liittyvä tutkimus. Pirkko
puolusti väitöskirjaansa aiheesta ”Palveluasuminen ikääntyneen asumisen kontekstina.
Tapaustutkimus ikääntyneiden toimijuudesta
sekä vallasta ja sosiaalisista suhteista”.
Pirkon urasta

Vastaväittäjänä toimi emeritusprofessori Jyrki Inkeri Ruuskanen kertoi havaintoesityksin
Jyrkämä Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena Pirkon elämästä lapsuudesta alkaen. Kukapa
professori Merja Laitinen Lapin yliopistosta.
muu olisi parempi asiantuntija kuin kaksossisko.
Pirkko on hyvä esimerkki elinikäisestä
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opiskelusta. Samalla se on kappale isänmaamme
historiaa,jossa syrjäkylässä syntyneellä tytöllä
on ollut mahdollisuus suorittaa korkein
akateeminen arvo.
Ylioppilastutkinnon jälkeen Pirkko valmistui
sairaanhoitajaksi ja myöhemmin terveystieteiden
maisteriksi kuten kaksossisko Inkeri. Minulla oli
kunnia olla mukana, kun Inkeri (silloin
Nousiainen, nyk. Ruuskanen) väitteli 20 vuotta
sitten Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa tohtoriksi aiheesta
”osastonhoitajien ja ylihoitajien käsityksiä
sairaanhoitajan työn osaamisalueista”. Nyt oli
Pirkon vuoro väitellä. Luulen, että on harvinaista
Suomessa
molempien
kaksossisarusten
väitteleminen tohtoriksi.
Pirkon työura on monipuolinen. Sairaanhoitajaksi valmistuttuaan hän muutti Helsinkiin.
Toimittuaan Helsingin kaupungilla vanhustyössä
sairaanhoitajana ja osastonhoitajana hän siirtyi
Helsingin Diakoniaopistoon opettajaksi ja
myöhemmin rehtoriksi. Rehtorin tehtävässä
ollessaan hän toimi samanaikaisesti myös
Diakonia-ammattikorkeakoulun yksikönjohtajana. Myös Marttaliiton toiminnanjohtajana hän
ehti olla. Setlementtitoimintaan hän tuli mukaan
vuonna 2006 ja toimi Setlementtiliitossa
toimialajohtajana vuoden 2015 loppuun. Pirkko
Ruuskanen-Parrukoski on toiminut vuodesta
2016
alkaen
Kansanvalistusseuran
toimitusjohtajana. Hän jää eläkkeelle ensi
talvena. Pirkon mottona luki kiitoskortissa:
”Palvelutaloon
muutto
on
teko,
jolla
suunnitellaan tulevaisuutta ja vahvistetaan
sosiaalisia suhteita.” Olet saavuttanut unelmasi.

lisäksi ydinperhettään ja muita läheisiään. He
kaikki olivat mukana väitöstilaisuudessa ja
karonkassa. Tytär Sanna Parrukoski on aina
jaksanut kuunnella ja pohtia asioita. Sannan
sosiologian taidoista on ollut paljon hyötyä.
Hänen miehensä Pekka Puhakka auttoi
tietoteknisissä asioissa, mikä mahdollisti
väitöskirjatyöskentelyn kesäpaikalla Turun
saaristossa vaikkapa talvella. Pirkon aviomies
Petri oli päivittäin mukana eri tavoin
väitöskirjatyössä. 91-vuotias äiti Eila jaksoi tulla
mukaan. Pirkko kiittää äitiään kipinän
antamisesta lukemiseeen ja uuden oppimiseen.
Äiti oli tärkeä kokemusasiantuntija, kun
väittelijä
pohti
ikääntymiseen
liittyviä
kysymyksiä.
Pirkko osoitti kiitokset henkisestä tuesta
siskolleen Riitta-Liisa Matikalle ja hänen
miehelleen Markulle. Kaksossisko tohtori Inkeri
Ruuskanen osasi opastaa työn eri vaiheissa.
Inkerin mies Simo Lahtinen antoi hyviä
lähdevinkkejä
ja
virikkeitä
ajatusten
avautumiseen. Mainittujen lisäksi Riitta-Liisan
tytär Laura osallistui tilaisuuteen.

Olemme vaimoni Seijan kanssa iloisia, että
saimme edustaa tilaisuudessa sukulaisten
laajaa joukkoa.
Kiitos Sinulle Pirkko kutsusta!
Esitän tämän lehden mukana vielä kerran
Pirkolle lämpimät onnentoivotukseni sekä
antoisia eläkepäiviä ja armorikkaita vuosia!
Olemme iloisia, kun Ruuskasen sukuun on
saatu uusi tohtori.

Perheestä ja suvusta

Pirkko on enoni Ilmari Ruuskasen vanhimman
lapsen Toivon tytär. Pirkko on asunut
lapsuutensa Siilinjärvellä Saarikylässä. Pirkon Kirjoittaja: Aili o.s. Ruuskasen ja Erkki
syntymän aikaan kotitilalle ei ollut vielä Uosikkisen poika Juhani Uosikkinen Rovaniemi
maantietä. Laivat ja veneet liikkuivat sulan Sukutaulu 1390 (1. painos) ja 1450 (2. painos)
veden aikaan. Talvella kuljettiin hevosella.
Pirkko
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kiittää

väitöskirjassa

ammattilaisten

Muistikuvia -90 luvulta

1990 luvun alku oli perheemme kohdalla
surullista aikaa. Eevan sairaus paheni ja hän
nukkui pois syksyllä 1992. Jäin yksin ja elämäni
kuviot joutuivat uudelleen arviointiin. Päivät
täytti työnteko Mikkelissä.
Suomi ajautui hyvin nopeasti kiivaasta
Itävalta 2362m
talouskasvusta totaaliseen tyrmäykseen ja
talouskasvu pysähtyi kuin seinään 1991.
Työttömyys kasvoi hyvin nopeasti ja 1992 oli yli
500 000 suomalaista työttömänä. Bruttokan- Matka autolla kesällä 1990 Saksan, Hollannin,
santuote laski ja Suomi oli sodanjälkeisen ajan Belgian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan
kautta tutustutti Keski-Eurooppaan. Suomen
suurimman laman kourissa.
sinikantinen leijonapassi oli kovaa valuuttaa
Euroopassa puhalsivat voimakkaat uudet tuulet raja-asemilla. Suomalainen ei tarvinnut viisumia
koko itä - Euroopan sosialistinen talousjärjes- matkustaessaan Länsi–Euroopassa, voimassa
telmä kommunistisine komentotalouksineen oleva passi riitti. Tuohon aikaan Keskihävisi. Syntyi uusia valtioita. Neuvostoliitto Euroopassa oli jonkin verran terrorismia ja
hajosi ja entiset neuvostotasavallat itsenäistyivät autollakin matkustavia tarkkailtiin. Suomen
ja liittyivät jopa Natoon. Saksa yhdentyi passilla olevia terroristeja ei ollut ja siksi
lokakuussa 1990 ja näin oli yksi kylmän sodan passimme oli arvossaan. Ainut ongelma oli raha,
piti olla Saksan, Hollannin, ja Belgian rahaa.
jäänne poissa. Baltian maat itsenäistyivät.
Suomen markkoja sai vaihdettua pankkiaikaan
Suomi liittyi Euroopan Unioniin 1995 ja sitoutui kyllä paikallisista pankeista. Ostokset piti
yhä tiiviimmin länteen. YYA sopimus todettiin täsmäyttää oleviin rahoihin ja elää sen mukaan.
aikansa eläneeksi ja dokumentoitiin osaksi €urosta ei tuolloin 1990 osattu edes uneksia.
mennyttä aikaa koska Neuvostoliitto oli
lakannut olemasta.
Suomi liittyi tilivaluuttana €uroon 1.1.1999 ja
alkoi totutteleminen markan vaihtumiseksi
€uroon 1.1.2002.
Nokia nousi yhdeksi merkittäväksi yritykseksi
koko maailmassa ja Nokin avulla Suomi nousi
lamasta 1990 luvun loppupuolella.
Kuumimpana Nokian buumin aikana näytti siltä,
että Suomessa pitää kouluttaa uusia ITSaksasta 1990
insinöörejä 2000 - 4000 vuodessa. Koulutusta
käännettiin tuhon suuntaa mutta koulutuslaiva
kääntyy hitaasti ja tuloksia tulee vasta vuosien Luxemburgissa sattui maalaispojalle tapahtuma
jollaista ei ollut aikaisemmin sattunut. Veimme
päästä.
Jettamme suureen monikerroksiseen parkki14

taloon parkkiin, ja tietenkään sellaista kuin
parkkikerroksen
tunnusta,
puhumattakaan
parkkipaikkaa emme kirjanneet muistiin.
Tulimme hakemaan autoamme muutaman
tunnin kuluttua pois, ja tietysti eri puolelta taloa
kuin olimme sen sisään ajaneet. Autoja oli tullut
parkkiaikana aika paljon lisää parkkitaloon.
Etsimme Jettaamme mutta ei sitä näkynyt
missään. Ei auttanut muuta kun mennä ulos ja
kiertää taloa kunnes löysimme sen sisäänajon,
josta olimme parkkitaloon ajaneet. Vähän aikaa
muisteltuamme bongasimme Jettamme, joka
odotti meitä ihan hiljaa sillä paikalla, johon Prameat pakkikonttorit vähenivät ja niiden koko
olimme sen jättäneet.
pieneni. Normaalilla taatelintallaajalla ei
juurikaan ollut asiaa pankkikonttoriin. Niin
Luxemburg
oli
matkamme
miellyttävin muuttui maailma Eskoseni.
tuttavuus, maa oli siisti. Majoituksen sai
kohtuuhintaan ja se oli hyvätasoinen. Ruoka oli Vuosikymmenen lopulla talous kasvoi ja
myös edullista. Bensa oli halvempaa kuin vuosikymmenen alun lama oli kalpea muisto
Saksassa. Luxemburgin rajalla asuvat saksalaiset vain.
tankkasivat autonsa Luxemburgissa. Olimme
pari yötä Luxemburgissa.
Suomi oli jälleen erilainen kuin se oli ollut 1990
ja se oli joulukuussa 1999 osa erilaista maailmaa
mitä se oli ollut tammikuussa 1990. Uusi
vuosituhat toi uudet haasteet ja niiden muistelo
on lähihistoriaa.

Motel 1990

Suomi ponnisteli irti lamasta ja Neuvostoliittoon
nojautunut teollisuus haki uudet markkinat
lännestä. Kaukoidässä erityisesti Kiinassa alkoi
voimakas talouskasvu, joka veti myös Suomea
mukanaan. Vaikka talous kasvoi, työttömyys ei
kovaa vauhtia alentunut. Suomalaisetkin
yritykset siirsivät tuotantoaan Kiinaan. Nokia oli
yksi Suomen talouskasvun vetureita noustessa
1990 luvun alun talouslamasta 1990 luvulla.
1990 luvun loppupuolella maailma aukeni
koteihin kun Internet tietoverkko laajeni yhä
kiihtyvällä
vahdilla.
Laskut
maksettiin
nettipankissa, käteistä rahaa revittiin seinästä.
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Unkarista 1990

Teksti ja kuvat: Risto Ruuskanen
Nilsiän Vaivionniemen Heikki Ruuskasen sukuhaara,
Sukutaulu 1602 (1. painos) ja 1663 (2. painos)

Sukuseuran hallituksen yhteystiedot
Puheenjohtaja, sukututkija
Markku Ruuskanen
Vaaratie 4, 05200 Rajamäki
Email: markkuj.ruuskanen(at)kolumbus.fi
p. 050 5729534
Varapuheenjohtaja
Outi Rytkönen
Kirkkosaarentie 313, 72400 Pielavesi
Email: outirytkonen(at)suomi24.fi
p. 040 8455363
Sihteeri
Marjatta Vesterinen
Hatsalankatu 27-29 E 67, 70110 Kuopio
Email: vesterinen.marjatta(at)gmail.com
p. 040 5652423
Jäsenasiat, osoitteenmuutokset
Veli-Pekka Ruuskanen
Korppaanmäentie 16 B 17, 00300 Helsinki
Email: vpruuskanen(at)outlook.com
p. 050 3111 377
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Kotisivujen ja facebook-sivujen ylläpito
Juha-Pekka Ruuskanen
Punatulkunkuja 16 b, 03100 Nummela
Email: juha-pekka.ruuskanen(at)hotmail.fi
p. 040 7564559
Seppo Ruuskanen,
Hoilonkatu 6, 18150 Heinola
Email: seppoj.ruuskanen(at)phnet.fi
p. 0400 770323
Jari Ruuska
Heidehofinpolku 8 J 20, 01300 Vantaa
Email: jari.ruuska(at)ku-pelastus
p. 044 5012964
Annukka Ruuskanen
Valhallankatu 6 A 2, 00250 Helsinki
Email: annukka.ruuskanen(at)tnl.fi
p. 050-5403802
Arja Suuronen
Uistintie 2 B 9, 90550 Oulu
Emai: suuron(at)gmai.com
040 7753288

