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

Lehtemme  on  saanut  nimensä
sukunimemme  lähtökohtana  ole-
vasta nimestä Andreas, jonka toinen
muoto on Ondrei,  Ondruska.  Tästä
muotoutuivat  vähitellen  Ruska,
Druska ja  Ruskain sekä vuosisato-
jen aikana Ruuskanen ja Ruuska.
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Kaikenlaiset tarinat, piirustukset, kuvat ja muistelot lehden lukijoilta, myös siltä nuorimmalta
sukupolvelta, ovat tervetulleita lehdessä julkaistavaksi. Mikäli et halua, että juttu julkaistaan kotisivujen

nettiversiossa, ilmoita asiasta Marita Nygrénille marita.nygren(at)gmail.com artikkelin poistamiseksi. 

Jäsenasiat ja osoitteenmuutokset:  vpruuskanen(at)outlook.com

Lyhyesti

Kansikuva: J.P. Ruuskasen uusrenesanssia edustava
palatsi Tampereen Hämeentiellä Kuva: Wikipedia

Huhtikuun  lehtemme  painottuu  Tampereen
sukukokouksen  järjestelyihin  sekä  tarvittaviin
sukukokousasiakirjoihin.

Koronavirustilanteesta  johtuen  pyydämme  seuraa-
maan nettisivujemme www.ondruska.fi ja facebook-
sivujemme  tiedotuksia  mahdollisista  muutoksista
koskien sukukokoustamme Tampereella.

Kannattaa  huomioida  myös  ennakkotilausohjeet
sukukokouksessa julkaistavalle Ruuskan sukuhaaroja
käsittelevälle Sukukirjan kolmososalle (s. 15).

Kiitokset  Merja  Ruotsalaiselle sekä  Markku  ja
Seppo Ruuskaselle lehteen toimittamistanne jutuista!

Kevätauringon valoa!
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Puheenjohtajan kynästä

      Pääkirjoitus Ondruskaan
huhti 2020

Kevät  näyttää  koittavan  Etelä-
Suomessa  ennenkuin  talvea  edes  nähtiinkään
muuta  kuin  kalenterissa  eikä  lunta  ole  saatu
pysymään  yhtä  yötä  pidempään.  Vallitsevissa
oloissa  sukuseuramme hallitus  joutui  pitämään
maaliskuun  kevätkokouksensakin  puhelinko-
kouksena, vaikka asioita olisi ollut varsin paljon
henkilökohtaiseenkin  tapaamiseen  käsiteltä-
väksi.  Saimme  kuitenkin  kokouksen  päätökset
tehtyä  ja  mielipiteet  läpikäytyä  mielestäni
kohtuullisen hyvin ja yhteydetkin pelasivat yhtä
katkoa lukuun ottamatta. 

Rutiiniasioina  käsiteltiin  kahden  aiemman
vuoden  tuloslaskelmat  ja  taseet  sekä
jäsenmäärän  kehityksen,  joka  oli  toteutunut
tasaisesti.  Toimintasuunnitelma  ja  talousarvio
herätti  enemmän  keskustelua  ja  erilaisia
mielipiteitä jäsenmaksun suuruudesta. Päädyim-
me  kuitenkin  esittämään  sukukokoukselle
jäsenmaksu pitämistä ennallaan. 

Kustannukset  ovat  karkaamassa  käsistä
sukulehden  julkaisun  kohdalla,  kun  olemme
tämän asti julkaisseet kolmea sukulehteä vuotta
kohden. Postimaksujen nousun takia päädyimme
esittämään  sukukokoukselle,  että  tulevina
vuosina julkaistaisiin kaksi sukulehteä vuodessa.
Painettu  lehti  koetaan  hallituksen  mielestä
tärkeäksi  yhteydenpitovälineeksi   ja  valtaosa
jäsenistä on halunnut edelleen painetun lehden.
Sähköinen lehtihän  meillä  on jo  joitain  vuosia
ollut  vaihtoehtona,  jota  jotkin  jäsenet  ovat  jo
hyödyntäneet.  Itse  olen  kokenut,  että  kun
sähköisiä  lehtiä  tulee  luettua  aika  paljon  eri
kanavista,  niin  ne  myös  unohtuvat  helpommin
eikä niihin enää yhden lukukerran jälkeen tule
palattua. Paperinen lehti säilyy ja sen pariin on
helppo  palata,  kun  sen  säilyttää  sopivassa
paikassa saatavilla. 

Sukukokouskutsu on tässä lehdessä ja siinä on

tiedot  kokouksessa  käsiteltävistä  asioista  ja
oheisohjelmasta  sekä  majoitusmahdollisuudesta
kokouspaikalla.  Majoituksen  jokainen  varaa  ja
maksaa itse omien tarpeiden mukaisesti   kuten
aikaisempinakin vuosina.

Sukukokouksessa  on  tarkoitus  Kuopion
kokouksessa  päätetyn  mukaisesti  julkaista  uusi
painos  Ruuskan  sukuhaaroja  koskevina
sukutauluina. Paljon olemme saaneet uutta tietoa
ja  uusia  henkilöitä  sukutauluihin  ja
henkilömäärä yhteensä on yli 11 500  Ruuskan
eri  sukuhaaroissa. Kokonaan uusia sukuhaaroja
on Pihtiputaan ja Pomarkun Ruuskista ja paljon
lisätietoa  on  saatu  varsinkin  Kiuruveden,
Nivalan  ja  Liperin  sukuhaaroista.  Sukukirjoja
voi  tilata  ennakkoon  ja  tilaushinnat  on  tässä
lehdessä  eriteltyinä  sen  mukaan,  oletko
kokonaan  uusi  vai  vanha  kirjan  tilaaja.  Jotta
saamme  kirjojen  painatuslaskun  maksettua
kirjapainolle,  ennakkotilauksien  viimeinen
maksupäivä  on  31.5.2020.  Kirjojen  julkaisu
tapahtuu  sukukokouksessa  ja  mikäli  tilaaja  ei
pääse  kokoukseen  paikalle,  kirjat  toimitetaan
sukukokouksen  jälkeen  postitse  postimaksua
vastaan. 

Paljon  muutoksia  käytännön  elämäämme
aiheuttanut  virusepidemia  ei  ole  ensimmäinen
laatuaan.  Sukumme  on  nähnyt  espanjantaudin
1910-luvulla,  aasialaisen  1950-luvulla,
hongkongilaisen  1960-luvulla  ja  sen  jälkeen
lintu-  sekä  sikainfluessat  ja  sarsin  ennen
nykyistä  tautia.  Kaikista  näistä  taudeista
sukumme  on  selvinnyt  ja  olen  varma,  että
tästäkin taudista selvitään. 

Tätä  kirjoitettaessa  koronaviruksen  aiheuttamat
rajoitukset  ovat  voimassa  toukokuun  loppuun
saakka.  Jos  rajoitukset  jatkuvat  kesään  asti,
voimme  joutua  siirtämään  sukukokoustamme
vuodella eteenpäin. Ilmoittautumisia ja tilauksia
otamme vastaan,  mutta  laskuja osallistumisesta
tai  kirjantilauksesta  emme  lähetä  ennen  kuin
tilanne  selkiytyy.  Tiedotamme  asiasta
nettisivullamme ja facebookissa.

Toivottavasti tapaamme Tampereella
elokuussa!

Markku Ruuskanen

3



Sukukokouskutsu
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Toimintakertomus  2018-2019
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Tuloslaskelma 2018-2019
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Toimintasuunnitelma
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Kokouspaikkamme Tampere

Tampere  on  Suomen  kaupunki  ja  Pirkanmaan
maakuntakeskus,  joka  sijaitsee  Näsijärven  ja
Pyhäjärven rannoilla. Tampere on väkiluvultaan
Suomen  kolmanneksi  suurin  kunta ja  lähi-
kuntineen Suomen toiseksi suurin kaupunkialue.
Tampere  on  myös  asukasmäärältään  Pohjois-
maiden suurin  sisämaakaupunki.  Tampereen
kaupungin väkiluku on 238 420.

Tampereen  keskustaajaman  keskeisin  osa
sijaitsee  järvi-  ja  harjualueella  Näsijärven  ja
Pyhäjärven  välisellä  kannaksella,  jonka  läpi
virtaa Tammerkoski  Näsijärvestä  Pyhäjärveen.
Tampere  on  Suomen  ensimmäinen  ja  suurin
teollisuuskaupunki.  Varsinkin  tekstiiliteollisuus
oli  mittavaa,  mutta  nykyisin  kaupungissa  on
enemmän  palveluihin  ja  korkean  teknologian
yrityksiä.  Tampere  on  myös  kulttuuri-  ja
urheilukaupunki.  Siellä  toimivat  Suomen
vanhimpiin  teattereihin  kuuluvat  Tampereen
Teatteri  ja  Tampereen  Työväen  Teatteri ja
matkailullisesti merkittävin kohde on huvipuisto
Särkänniemi. 

Vaikka  Tampere  on  kaukana  sukumme kanta-
alueista, se on vetovoimallaan houkutellut paljon
Ruuskia  ja  Ruuskasia  asukkaikseen.  Hallituk-
semme  pitkäaikainen  jäsen  Jorma  Ruuska  ja
monet  muut  Ruuskat  asuvat  Tampereella.
Monelle  on  tuttu  myös  K.P.Ruuskanen  Oy.
Yrityksen  perustaja  Kalle  Petter  Ruuskanen
syntyi  10.9.1848  Rantasalmen  Tuusmäen
Miettilänmäellä  rusthollari  Kalle  Petter
Ruuskasen ja Leena Kaisa Kämäräisen poikana.
Ensimmäisen kauppamatkansa Kalle Petter teki
Pietariin  jo  16-vuotiaana  rahtimiehen
apupoikana.  Kallen  veli  Otto  jäi  isännöimään
Miettilänmäen  taloa  ja  sahateollisuuden  kasvu
sai  Kallen  lähtemään  kievarikyydillä  1870-
luvulla Näsijärven rannoille Tampereelle. 

Reposaaren  Höyrysaha  oli  pestannut  hänet
ostamaan  ja  lukemaan  metsiä  alueelle,  joka
ulottui  Tampereelta  Ruovedelle,  Kuruun,
Virroille  ja  Keuruulle  asti.  Reposaari-yhtiön
viimeiset  tukkilautat  uhkasivat  jäätyä  vuona

1878 Näsijärveen ja Kalle otti urakakseen uittaa
tukit Näsijärven latvavesiltä Pyhäjärven puolelle
Nokian kosken suulle.  Tällä  urakalla  Kalle  sai
palkakseen 16 000 sen aikaista Suomen markkaa
eli  nykyrahaksi  muutettuna  noin 60 000 euroa.
Tämän ansion turvin Kalle  pystyi  perustamaan
Tampereelle  kaupan,  joka  avasi  ovensa
24.1.1880.  Kauppa  sijaitsi  Kauppakadulla  ja
siellä  myytiin  lehti-ilmoituksen  mukaan  mm.
rukiin  jauhoja,  papuja  ja  Riikan  pellavan
siemeniä.  Kauppa  laajeni  tukkukaupaksi  ja
vähittäiskauppa lopetettiin 1894. 

Kalle Petter Ruuskanen

Yhtiön  hankki  yhtiökumppaneiden  kanssa
osoitteesta  Hämeenkatu  14  Hämeensillan
kupeelta  tontin,  jolle  rakennettiin  vuonna 1906
valmistunut  upea  liiketalo.  Kalle  oli  vaimonsa
Tekla Bangen kanssa häämatkalla Venetsiassa ja
toi  sieltä  valokuvan  rakennuksesta,  jonka
perusteella  arkkitehti  Lambert  Petterson  piirsi
uusrenesanssityylisen  liiketalon,  joka  on
paikallaan tälläkin hetkellä. Talossa on toiminut
yhtiön  liiketoimintojen  lisäksi  monenlaisia
liikkeitä ja myös elokuvateatteri.

K.P.Ruuskanen  Oy:n  liiketoiminta  laajeni
tukkukauppana  ja  sen  kauppamatkustajia
matkusti  maaseudulle  esittelemään  yhtiön
tuotteita.  Ulkomaisia  liikesuhteita  luotiin
Venäjälle,  Puolaan,  Saksaan,  Tanskaan  ja
Ruotsiin.  Siirtomaatavaroiden  tukkukauppa
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väheni,  kun  taas  kangasteollisuus  tarvitsi
materiaalia.  Tämä  liiketoiminta  laajeni
kangasteollisuudeksi  ja  pukinetehtaaksi  Kallen
jälkeläisten  toimiessa  yhtiön  johdossa  1900-
luvulla. 

K P Ruuskanen Oy:n liiketalo Tampereella

Myyntituotteina  oli  1900-luvun  alkupuolella
trikooalusvaatteita,  villapaitoja  ja  sukkia  sekä
leninkikankaita.  Pukineteollisuus  alkoi  naisten
puuvillaleningeistä,  sodan  aikana  tehtiin
sarkahousuja  armeijan  käyttöön.  Liikkeen
johdossa  toimi  Kallen  poika Lauri  Ruuskanen,
joka  sai  kauppaneuvoksen  arvonimen  vuonna
1948. Pukineteollisuus  laajeni  päällystakkeihin,
pusakoihin  ja  pukuihin  sekä  farmarihousuihin.
Tukkukauppa  lopetettiin  vuonna  1968  ja
ulkomaanvienti  alkoi  seuraavana  vuonna.
Pukinetehtaalle saatiin uudet tilat Paasikiventien
varrelta.  Vuonna  1980  tuotannosta  55  %
suuntautui ulkomaille, eniten Neuvostoliittoon ja
Skandinaviaan. Tuohon aikaan liikevaihto oli 15
mmk  ja  henkilökunnan  määrä  155  henkilöä.
K.P.Ruuskanen  Oy:n  toiminta  loppui
vaatetusteollisuuden supistumiseen 1990-luvuun
laman seurauksena.     

Teksti: Markku Ruuskanen

Kesäteatteriin Pyynikille

Ihanat naiset rannalla

Kuva: pyynikikesateatteri.fi

Kesällä  2020  Pyynikillä  nähdään  uusi  sovitus
näytelmästä  Ihanat  naiset  rannalla, jonka
kantaesitys  nähtiin  Kemin  kaupunginteatterissa
v. 2005. Monika Fagerholmin v. 1994 ilmesty-
neeseen,  samannimiseen  kirjaan  perustuvan
teoksen dramatisoi  Elisa Salo ja ohjaa  Tommi
Kainulainen. 

1960-luvulle  sijoittuva  tarina  kertoo  kahden
perheen  ystävystymisestä  saariston  idyllisessä
kesäparatiisissa.  Nuorena  perheen  perustanutta
Bellaa houkuttelee uusien naapurien elämäntapa,
jota  arkiset  askareet  eivät  tunnu  rasittavan.
Kukapa  ei  pyykinpesun  sijaan  mieluummin
nauttisi  drinkeistä  ja  auringon  lämmöstä
rantakalliolla?  Huolettoman  elämänmenon  alla
kytee kuitenkin jännitteitä, sillä aurinko tuo aina
esiin myös varjot.

Ihanat naiset rannalla sopii loistavasti Pyynikin
upeisiin  maisemiin  ja  pyörivän  katsomon
ympärille.  Kahden  komediakesän  jälkeen
haluamme tarjota  yleisölle  taas  jotain  erilaista.
Näytelmä  tuo  iloisen  tuulahduksen  60-luvulta,
mutta  muistuttaa ettei  kiiltokuvaelämä koskaan
ole  niin  virheetöntä  kuin  päällepäin  näyttää,
kertoo  Pyynikin  kesäteatterisäätiön  toiminnan-
johtaja Hanna Suurhasko.
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Pyynikin kesäteatteri

Kuva: pyynikinkesateatteri.fi

Tampereella  toimiva  Pyynikin  kesäteatteri  on
yksi  Suomen  suurimpia  kesäteattereita  ja
Suomessa  pisimpään  yhtäjaksoisesti  toiminut
ulkoilmateatteri.

Teatterin  perustivat  näyttelijät Yrjö  Kostermaa
ja Toivo Mäkelä ja se aloitti toimintansa vuonna
1948 Tampereen  Kesäteatterin  nimellä
Joselinniemessä  Pyhäjärven  rannalla.
Avajaisnäytäntönä oli Väinö Syvänteen Kuisma
ja  Helinä. Vuonna  1955  vetovastuu  siirtyi
Tampereen  Teatterikerholle,  jolloin  myös
teatterin  nimi  muuttui  Pyynikin  kesäteatteriksi.
Tuolloin  avajaisensi-iltana  oli  Teuvo  Pakkalan
Tukkijoella. 

Vuonna  1959  valmistui sisustusarkkitehti Reijo
Ojasen  suunnittelema  liki  800-paikkainen
pyörivä  katsomo,  joka  oli  virallisesti
ensimmäisen kerran käytössä 16.6.1959 ja ensi-
illassa oli Aleksis Kiven Nummisuutarit.

Väinö  Linnan  Tuntematon  sotilas Edvin
Laineen ohjaamana  tuli  ohjelmistoon  1961.  Se
pysyi  ohjelmistossa  yhdeksän  kesän  ajan  ja
saavutti kaikkien aikojen yleisöennätyksen: 372
esitystä  ja  348  854  katsojaa.  Vuonna  1972
Pyynikin  kesäteatteri  siirtyi  kahden  näytelmän
sijasta  esittämään  kesän  aikana  vain  yhden
näytelmän.

1983  esitettiin  valtavan  suosion  saanutta
William  Shakespearen Kesäyön  Unelmaa,

jonka ohjasi  ensimmäinen  ulkomainen ohjaaja,
kansainvälistä mainetta saanut Jiri Menzel. 

Lähes  koko  historiansa  ajan  Tampereen
Teatterikerho  oli  tukenut  tamperelaista  teat-
terielämää  Pyynikin  kesäteatterin  tuottamasta
ylijäämästä. Teatterikerhon varoilla oli avustettu
näyttelijöiden  teatteriopintoja,  kieliopintoja,
urheilutoimintaa,  näytelmäproduktioita  sekä
näytelmäkirjoituskilpailuja.  Ja  ennen  kaikkea
teatterikerhon tuella oli käynnistetty Tampereen
Teatterikesän toiminta vuonna 1969 sekä tam-
perelaisen  lasten-  ja  nuortenteatterin  Teatteri
2000:n toiminta vuonna 1985.

80- ja 90-luvun taitteessa Pyynikin kesäteatterin
toiminnassa  oli  murroskausi  Teatterikerhon
pitkäaikaisten  vetäjien  professori  Olavi  Veistä-
jän  sekä  toiminnanjohtaja  Veli  Sandellin
poismenojen johdosta.  

2001 vuoden  alusta  Tampereen  Teatterikerhon
ylläpitämän  Pyynikin  kesäteatterin  toiminta
säätiöitettiin,  kunTampereen  Teatteri  Oy  ja
Tampereen  Työväen  Teatteri  Oy  perustivat
Pyynikin  kesäteatterisäätiön. Kesäteatterin
pyörivä  katsomo  sai  ylleen  katoksen  kesäksi
2005. 

Teksti: Marita Nygren

Lähteet:  pyynikinkesateatteri.fi ja Wikipedia

Pyynikki nostalgia/ Näköalatasanne (Pyhäjärvi)
historia.tampere.fi
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Sukukirjan kolmososan uusi painos

Sukukirjan kolmososan uusi painos
julkaistaan sukukokouksessa.

Ruuskanen-Ruuska  sukuseuran  uusi  painos
Ruuskan  sukuhaaroja  käsittävästä  sukukirjan
kolmososasta  ilmestyy  ensi  kesän
sukukokouksessa.  Nyt  voit  tilata  kirjan
ennakkotilauksena  sukuseuralta.  Uudessa
kirjassa  on  tietoja  yli  11.500  Ruuskan
sukuhaaroihin kuuluvasta henkilöstä. 

Nyt  julkaistavassa  Ruuskan  sukuhaaroja
koskevassa kolmososassa on uusia sukuhaaroja,
joiden  kanta-alueet  ovat  Pihtiputaalla  ja
Pomarkussa.  Myös  aiemmassa  kirjassa  olleista
sukuhaaroista on saatu paljon täydentävää tietoa
varsinkin  Kiuruveden,  Nivalan  ja  Liperin
alueilta lähtöisin olevista sukuhaaroista. 

Uusia  tarinoita  suvun  edustajista  on  saatu
kartutettua  sukutaulujen  höysteeksi.  Tässä
muutamia otteita kirjasta:

-  Riitta Stiina Ruuska ja Matti Paananen olivat
omissa  häissään  tarjonneet  viinaryyppyjä
häävieraille  maksua  vastaan.  Hääpari  vetosi
oikeudessa  vanhaan  häätapaan,  mutta
lainsäädännön  tiukennuttua  molemmat  saivat
sakkoja rahankeräyksestään.

-  Kustaa  Kustaanpoika  Ruuska  Keitelepohjan
Siilinsalosta  oli  syytettynä  v.  1784  taikauskon
takia, kun hän yritti tehdä lisätaikoja. Kustaa oli
kahden  muun  miehen  kanssa  anastanut
Kymönkosken hautausmaalta vainajan pään ja
käden  rahakirstun  kohtaloa  selvittääkseen.
Kirstu  löytyi  ladosta.  Puolustuspuheen-
vuorossaan  syytetyt  totesivat  palauttaneensa
anastetut osat oikeille paikoilleen.

-  Syytinkiläinen  ja  entinen  kestikievarinpitäjä
Joonas Ruuska Viitasaaren Muikunlahdesta oli
syytettynä  käräjillä,  jossa  todettiin  Joonaksen
tahallaan  ja  ilkeyttään  sytyttäneen
asuinrakennuksen tuleen.  Teon taustalla  olivat
Joonaksen velat talon omistajalle. Keisarillisen

Senaatin  päätöksellä  22.10.1887  Joonas
tuomittiin  mestattavaksi  murhapoltosta,  mutta
tuomio  lievennettiin  kuuden  vuoden
kuritushuonerangaistukseksi.  Joonas  palasi
Viitasaarelle tuomion kärsittyään.

Kirjan tilaaminen

Kirjaa  myydään  ennakkotilauksina  seuraavasti.
Uusille tilaajille on tarkoitettu sukukirjapaketti,
joka  käsittää  ykkösosan,  jossa  on  suvun  ja
sukuhaarojen  historiaa  käsittelevä  tekstiosa.
Vanhoille  tilaajille,  joilla  jo  on  ykkösosa,
myydään  pelkkää  kolmososan  uutta  panosta.
Myös  kolmen  osan  sukukirjapakettia  on
mahdollista tilata ennakkotilauksena.

Tilaushinnat:

♦ Uusille tilaajille ykkösosa + kolmososa            
             hintaan 110 euroa

♦ Uusille tilaajille 
ykkösosa+kakkososa+kolmososa 

 hintaan 120 euroa

♦ Vanhoille tilaajille kolmososa 
hintaan 70 euroa

Tilaaminen tapahtuu mieluiten sähköpostilla 
markkuj.ruuskanen@kolumbus.fi,

puhelimitse 050-5729534 

tai postitse osoitteeseen Valmukatu 18 A 1, 
04420 Järvenpää.

Jotta saamme kirjojen painatuslaskun maksettua,
ennakkotilaukset  on  maksettava  31.5.2020
mennessä.  Sukukirja  julkaistaan  8.8.2020
Tampereen  sukukokouksessa.  Mikäli  tilaaja  ei
pääse  sukukokoukseen  paikalle,  kirjat  on
mahdollista  saada  postitse  postituskulut
maksamalla. 
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Sukulaisten kuulumisia 

Hyvät sukulaiset ja Ondruskan lukijat!
Mitä kuuluu?

Talven aikana esitettiin toive, että lehdessämme
olisi enemmän tämän päivän juttuja. Ne voisivat
olla  omia tai sukulaisten tekemisiä, kuulumisia,
saavutuksia  -  tietenkin  myös  menneeltä  ajalta.
Olisi myös mukava esimerkiksi  tietää millaisia
lemmikkejä omilla sukulaisilla on. Juttuun voisi
liittää kuvia ja hieman tietoja lemmikistä. Myös
sukulaisten harrastuksista olisi mukava kuulla. 

Jutut  voisivat  olla  lyhyitä  uutisluonteisia  joko
kuvan/kuvien  kanssa  tai  ilman  tai  aiheeseen
liittyviä  kuvia  kuvateksteineen.  Jutut  ja  kuvat
voi toimittaa: 

sähköpostitse marita.nygren@gmail.com 
tai käsinkirjoitettuna Marita Nygren, Klaavuntie
1 B 13, 00910 Helsinki

Tässä ensimmäinen juttu!

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Merja Ruotsalaisesta uusi Suomen mestari

Kuopion kaupungin sivulta
otettu kuva makeiden
kalakukkojen Suomen

mestarista Merja
Ruotsalaisesta

Osallistuin  leikkimielellä  Kuopion  tammi-
markkinoiden  SM-kalakukkojen  leivontakilpai-
luun. Kuinkas ollakaan voitin Juhlakukko-sarjan

makealla mustaherukkakukolla. On siis taas yksi
Suomen  mestari  Ruuskasten  suvussa  ja  taas
savolainen  sellainen  -  onhan  Anttikin  Piela-
vedeltä.  Minä  alkujaan  Siilinjärven  Ruuskasia,
nyt jo pitkään ollut kuopiolainen.

Valmis tuote, alkuperäistä en kerennyt maistamaan, kun
tuomarit olivat syöneet kaiken, joten tein kotona uuden.

Myös mansikkaversiona toimii hyvin 

Merja Ruotsalainen

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Tennisfanin Grand Slam

OSA II

RANSKAN AVOIMET 2013

Mutta  eihän  ne  tennismatkat  Australiaan
loppuneet. Muutaman vuoden kuluttua ajateltiin
Kalen  kanssa,  että  mitäpä  jos  kuitenkin
käytäisiin  vielä  Pariisissa.  Soitto  Ripelle  ja
matkaan.

Ensi  vaikutelma  tultuamme  ensimmäisen
maailmansodan  sotasankarin  Roland  Garrosin
mukaan  nimettyyn  tenniskeskukseen  oli,  että
onpa  paljon  väkeä.  Tilannetta  hieman  aikaa
tarkasteltua totesi, että tungos ei johdukaan siitä,
että paikalla olisi paljon väkeä,  vaan siitä, että
Roland  Garros  on  alueellisesti  selvästi  pienin
Grand Slam turnauspaikoista, joten pienempikin
väkimäärä tekee siitä täyden. Kisojen järjestäjät
huomasivat  myös  tämän  ja  aloittivat  toimet
tenniskeskuksen  siirtämisestä  niin  sanotusti
väljemmille  vesille.  Siirtoa vastustettiin,  niinpä
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järjestettiin yleisöäänestys. Vastustajat voittivat,
joten  siirron  sijaan  päädyttiinkin  kehittämään
nykyistä aluetta. Uudistuksen pitäisi olla valmis
2019 turnaukseen.

Remontin  myötä  Roland  Garrosin  nykyinen
yleisökapasiteetti  noin  30  000  katsojaa  tulee
varmasti  kasvamaan,  mutta  saapa  nähdä miten
uudistuksessa  kenttien  pinnoitukselle  käy.
Nykyinen pinta on massa, ainoana Grand Slam
turnaus  kentistä.  Toivottavasti  massa  myös
alustana säilyy, sillä se on niin poikkeava koviin
kenttiin  nähden,  että  se  jo  sellaisenaan  tuo
lisäväriä ja ennen kaikkea vaikeutta esimerkiksi
Grand  Slamin  saavuttamiselle.  Massa  on
alustana  hidas,  pallo  myös  taitavan  pelaajan
toimesta  käyttäytyy  koviin  kenttiin  nähden
täysin poikkeavasti. Myös pelaajan liikkuminen
tällä ”laakeripinnalla” on oma taiteen lajinsa.

Turnauksen  ainoa  Suomalainen  osallistuja
Jarkko  Nieminen  selvisi  toiselle  kierrokselle
missä  hävisi  yhdelle  sen  aikaiselle  maailman
huipulla  argentiinalaiselle  Juan  Manuel  del
Potrolle.  Tämän  myötä  Rolan  Garros  jätti
nähdyistä  turnauspaikoista  pelillisestikin
valjuimmat  muistot.  Oikeastaan  ainoaksi
mieleen  jääneeksi  asiaksi,  ahtauden  lisäksi,
Rolan  Garrosilta  jäi  pallopoikien  ja  tyttöjen
selvästi  paljon  harjoitellut  yhden  aikaiset
liikkeet  ja reipas esiintyminen.  Selvästi parasta
lajissaan, aina asuja myöten.

Varasimme  ennakolta  yhden  päivän  kaupunki-
päiväksi.  Tarkoitus  oli  nähdä  Riemukaari  ja
Notre Dame, käydä Eiffel-tornissa ja katsomassa
Mona  Lisaa.  Riemukaari  nähtiin.  Eiffel-tornin
luokse,  kun  päästiin,  todettiin,  että  väkeä  oli
valtavasti.  Pienen  tarkkailun  jälkeen
havaitsimme,  että  torniin  pääsi  sisälle  kahden
jalan kautta.  Molempien edessä oli  pitkä jono,
toinen  kuitenkin  selvästi  lyhyempi.  Menimme
siis  siihen.  Olisi  tietysti  pitänyt  arvata,  mutta
kun selvisi,  että  olimme  jonossa,  jonka  kautta
pääsi  vain  portaita  pitkin  torniin,  oli  jo  liian
myöhäistä,  sillä  sen  toisen,  hisseille  johtavan
jonon  pää,  oli  taas  jo  toivottoman  kaukana.
Pienen  harkinnan  jälkeen  päätimme  kavuta.
Kiipesimme  ja  kiipesimme,  hikisinä  viimein
päästiin  tasanteelle.  Hengityksen  tasaannuttua

totesimme,  että  olimme  vasta  sillä  kuvissakin
näkyvällä ykköstasolla. 

Kävimme vain tuossa 1 tasolla

Eli  olimme  nousussa  ihan  alkumetreillä,  ja  jo
aivan  poikki.  Taas  harkittiin  ja  päätettiin,  että
kiipeäminen riitti. Eli Eiffelin huipulla ei käyty,
eikä  ihan  lähelläkään.  Se  jäi  vähän
harmittamaan. Sitten riensimme katsomaan sitä
yhtä  maailman  kuuluisimmista  hymyistä.
Tulimme Lovren luo. Toisin kuin Eiffel-tornilla,
täällä  hiukan  ihmetytti,  kun  ei  ollut  ihmisiä.
Oltiin  tyytyväisiä,  että  nyt  ei  tarvitse  jonottaa.
Ilo  jäi  kuitenkin  taas  lyhyeksi,  sillä  ovella
selvisi,  että  museo  on  aina  tiistaisin  kiinni.

Kun  sitten  sade  yllätti  loppuviikosta  kisat.
Emme jääneet odottelemaan vaan teimme toisen
kaupunkipäivän. Ajattelimme,  että käydään nyt
moikkaamassa Mona Lisaa. Tällä kertaa ovella
selvisi,  että  Saksan  liittokansleri  Merkel  oli
Ranskan vierailullaan  yllättäen  esittänyt  päästä
Louvreen.  Tietysti  isännät  tähän  suostuivat,
tyhjensivät  museon  ja  sulkivat  ovet  muilta
tulijoilta.  Eli  Eiffelin  huipun  lisäksi  ei  nähty
Mona Lisaakaan. Suunnitelma siis muuttui taas
ja  ajateltiin,  että  hypätään  Pariisia  risteilevään
turistibussiin, kiivetään istumaan katto penkeille,
katsellaan kaupunkia ja otetaan kuvia. Bussi tuli
ja  tietysti  samalla  alkoi  kova  sade.  Toiseen
kerrokseen  oliturha  kavuta.  Ja  niin  jäivät
kaupunkikuvatkin ottamatta, eikä Notre Damen
ohi ajettaessa kirkosta nähnyt kuin palan seinää.
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Joten  Pariisiin  ja  sen  turistikohteisiin
tutustuminenkaan  ei  oikein  miltään  osin
onnistunut. 

Näkymä 1. tasolta

Vaikka Ranskan vierailusta jäikin hieman hapan
maku,  päätimme,  että  käydään  katsomassa
Grand Slamistamme vielä puuttuva US Openkin.
Ja ilmoittauduimme saman tien Ripelle.

US OPEN 2014

Grand  Slamin  viimeisen  etapin  suorittaminen
alkoi  24.8.2014  kun  matkustimme  Helsingistä
New  Yorkiin.  Kennedyn  kentältä  tiukoista
tullimuodollisuuksista  selvittyämme,  matka
jatkui  taksilla  Manhattanille  45 kadulle  Hotelli
Rooseveltiin. Loistokkaan oloinen paikka, vaik-
ka  jo vähän  ajan  syömä.  Maantieteellisestikin
hyvä,  muutama  kortteli  keskusasemalle,  mistä
pääsi  hyvin  maanalaisella  pelipaikoille
Queenissa  sijaitsevalle  Billie  Jean  King
Tenniskeskukseen.  Billie  on  naistenniksen
legentoja  39  kertainen  Grand  Slam  voittaja.
Vielä enemmän legendan glooriaa hän varmasti
kuitenkin  on  saanut  siitä,  että  hän  pani  alulle
naistenniksen  arvostuksen  nousun.  Ja  ennen
kaikkea  siitä  miten  hän  sen  teki.  Kaikki
oikeastaan kulminoitui  siihen,  kun hän vuonna
1973  peittosi  Wimbletonin  miesten  mestarin
Bobby  Rigsin  haasteottelussa.  Rigs  väheksyi
naispelaajia ja oli kehunut, että yksikään nainen
ei  häntä  voita.  Siitä  alkoi  naistenniksen
arvostuksen  nousu  niin,  että  tenniksen  Grand-
Slam turnajaisissa  naisten  ja  miesten  sarjoissa
palkintosummat  ovat  vuodesta  2007  alkaen

olleet  saman  suuruisia.  Kingin  ja  Rigsin
välisestä ottelusta on tehty TV-elokuva.

Maanalainen  lähti  Manhattanin  keskusasemalta
ja  alittaen  välissä  olevan  salmen  siirtyi
Brooklyniin,  missä  rata  nousi  maan  pintaan
jatkaen  Queensiin.  Juna  pysähtyi  aivan
tenniskeskuksen pääportin eteen, joten ei muuta
kuin ihmeellistä lankuista tehtyä siltaa pitkin itse
areenalle.  Amerikassa  kaikki  on  suurta.  niin
täälläkin,  aina  lankkusillasta  lähtien.  Alue  on
iso,  väkeä  paljon,  samoin  myyntipisteitä
erilaisille  tuotteille  niin,  että  rahansa  saa
varmasti  menemään.  Pääkenttä  Arthur  Ashe
stadion,  on  luonnollisesti  maailman  suurin
tennisareena.  Kapasiteetti  23  000  katsojaa.
Kakkoskentän  Louis  Armstrong  stadionin
kapasiteetti  14  000  katsojaa  on  saman  verran
kuin  muiden  Grand  Slam  kisapaikkojen
pääkenttien.  Ashe  on  afroamerikkalainen
tennispelaaja ja kaikki jatsin ystävät tuntenevat
Satchmon. 

Suurin stadion. Tuskin näkee pelaajia, pallosta
puhumattakaan.

Arpaonni  oli  Jarkko  Niemisellä  huono,  sillä
vastaan  tuli  ensimmäisellä  kierroksella  211
senttinen  kroaatti  Ivo  Karlovic.  Mahtavan
ulottuvuuden lisäksi  hänen,  parhaimmillaan  yli
250  kilometriä  kulkevat syöttönsä  ovat
maailman kovimpia ja niiden palauttaminen on
lähes  mahdotonta.  Niinhän  siinä  kävi,  että
Jarkko  joutui  laulukuoroon  heti  ensimmäisellä
kierroksella.  US  Openissa  näin  ensimmäisen
kerran  kentällä  Suomessa  tennispiirien
hehkuttaman  Henri  Kontisen.  Kaveri  oli
pitkätukkainen,  ylipainoisen  näköinen  ja
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laiskahkosti  liikkuvan  oloinen.  Ajattelin,  että
turha toivo, ei pärjää näillä kentillä.  

Jarkko Nieminen ja Henri Kontinen

Kisoissa Kontinen ja Nieminen pelasivat parina.
He olivat aiemmin keväällä päässeet Ranskassa
toiselle  kierrokselle,  mutta  US  Openissa  tie
katkesi  jo  ensimmäisessä  ottelussa.  Joten
suomalaisittain  ajatellen  jännitys  loppui
nopeasti,  kahteen  peliin.  Siitä  huolimatta
sielläkin  katsomossa  neljänä  päivänä  sitkeästi
istuttiin.

Mutta  kun  New  Yorkissä  ollaan,  on  pakko
panostaa  muuhunkin  kuin  tennisotteluihin.
Luonnollisesti piti käydä Harlemissa. Paikka on
ilmeisesti  siistiytynyt  tai  sen  vaarallisuutta  on
suurenneltu.  Rauhalliselta  näytti.  Tosin
ravintolassa  missä  kävimme  syömässä,  meitä
seurattiin  katseilla  aika  lailla  tarkkaan,
johtuikohan  kenties  siitä,  että  olimme  täyden
kuppilan ainoat valkoiset ja epäilyttävyyttä vielä
lisäsi se, että maksoimme käteisellä eikä kortilla.
Sehän USA:ssa on kovin erikoista ja tarkoittaa
lähinnä sitä, että luottotiedot ovat menneet. Siksi
rahan alkuperäkin voi epäilyttää. Tämän saimme
hyvin  kokea,  kun  kävimme  paikallisessa
Alkossa hakemassa aamukonjakin.  Tarjosimme
maksuksi  100  taalan  seteliä.  Siitä  sentään
mekkala syntyi, meitäkatseltiin kovin epäillen ja
myyjä  veti  jo  tiskille  nostamansa  pullonkin
takaisin.  Koko liikkeestä  ei  löytynyt  riittävästi
vaihtorahaa.  Lopulta  myyjät  uskoivat
rehellisyyteemme ja saimme pullon, kun kaikki
kolikot  kaiveltuamme  saimme  tarvittavan
summan kasaan.

New York, iso on kylä ja rakennukset korkeita,
aurinko  ei  kaduilla  näy.  Halusimme  mennä

syömään jonnekin pilvenpiirtäjässä  sijaitsevaan
maisema ravintolaan.  Pyysimme  resepsuunia
järjestämään  meille  paikan.  Sellainen  järjestyi.
Pilvenpiirtäjän  34  kerros,  lisäksi  pyörivä
ravintolasali,  joka  takaa,  että  maisemaa  riittää,
siis  ihan  huippu  paikka  Broatweilla.  Kehuttiin
respassa. Niinpä olikin, mutta vain hinnoiltaan.
Sali  pyöri  kierroksen tunnissa.  Ainoa ongelma
oli,  että  ravintola  ei  sijainnut  lähelläkään
rakennuksen huippua ja kun ympärillä oli muita
pilvenpiirtäjiä,  emme  käytännöllisesti  katsoen
nähneet  muuta  kuin  naapuritalojen  seiniä.
Tunsimme hieman tulleemme petetyiksi.

Vapauden patsas.

Vapauden  patsas,  tämä  kenties  maailman
kuuluisin patsas, piti tietysti käydä katsomassa.
Patsas  sijaitsee  New  Yorkin  edustalla  Liberty
Island  saarella  ja  sinne  päästiin  kookkaan
puoleisella  vesibussilla.  Tämän  93  metriä
korkean patsaan on aikanaan lahjoittanut Ranska
Yhdysvaltain  itsenäisyys  julistuksen  kunniaksi.
Patsas kuvaa vapauden jumalatarta.  En päässyt
kurkistamaan patsaan hameen helman alle, jotta
olisin  voinut  varmistaa,  onko  patsaan  nilkassa
tosiaankin  orjuuden  poistamista  kuvaava
rikkinäinen  kahle.  Alus  poikkesi  myös  Ellis
Islandilla,  tälle  alkuaan  noin  kahden  hehtaarin
suuruiselle  sittemmin  täyttömaalla  nykyiseen
noin 13 hehtaariin kasvatetulle saarelle. Saarella
sijaitsee,  vastaanottokeskus,  jonka  kautta
vuosien 1892 – 1954 aikana maahan on tullut 22
miljoonat maahanmuuttajaa. Eli 62 vuoden ajan,
keskimäärin  noin  1000  ihmistä  joka  päivä!
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Ensimmäinen  tulija  oli  irlantilaistyttö  Annie
Moore  ja  viimeinen  norjalainen  Arne  Petersen
(Wikipedia). Rakennus on nyt museona. Museon
seinillä  on  valokuvia  ihmisistä,  jotka  silmät
loistaen  ja  suurin  unelmin  saapuivat  etsimään
kukin  omaa  Eldoradoaan.  Miljoonia  tulijoita,
miljoonia  kohtaloita.  Hyviä  ja  huonoja.  Siinä
kuvia  katsellessa  väkisinkin  tuli  miettineeksi
niitä  tulijoita,  joita muutama  vuosisata
aikaisemmin tuotiin samoille rannoille aluksilla,
joiden  lähtösatama  oli  Afrikan  suunnalla.
Luonnollisesti  ei  yhtään  kuvaa  mutta  tuskin
ilmeet  olisivat olleet  yhtä innokkaan odottavia.
Vaikka  maahan  tulohetkellä  lähtökohdat  ovat
olleet  todella  erilaiset,  molemmat  ryhmät  ovat
olleet  tärkeä  osa  Yhdysvaltojen  nykyisen
mahdin rakentamisessa.

WTC surupuisto vetää hiljaiseksi.

Kenties  kuitenkin  kaikkein  pysähdyttävin  oli
World  Trade  Center,  paikka  jonne
terroristiryhmä Al Qaida 11.9.2001 ohjasi kaksi
matkustajakonetta, minkä seurauksena kuuluisat
kaksoistornit  tuhoutuivat.  Itse asiassa rytäkässä
rakennuksia  tuhoutui  useampia,  mutta  tornit
olivat  varsinaiset  hyökkäyksen  kohteet.
Materiaaliset tuhot olivat suuria, mutta niitäkin
merkittävämpää  on,  että  iskussa  kuoli  2976
ihmistä.  Paikalle  on  jätetty  muistomerkiksi
toisen tornin kohdalle iso monttu, jonka pohjaa
peittää  kahden  suihkulähteen  tuottamana
virtaava vesi. Montun reunaa kiertää kivipenkki,
mihin on kaiverrettu iskussa kuolleiden nimet. 

Yhdysvaltain  avoimet  ja  New  York  olivat
mieleen jäävä kokemus. Vaikka moni asia näytti
toteutukseltaan  vanhanaikaiselta  ja  kömpelöltä,
paikallisista  se  tuntui  olevan  ainoa  oikea  tapa

toimia. Vaikkapa se konjakkipullon osto: valitse
ostoksesi saat lipukkeen mihin on merkitty tuote
ja hinta, mene kassalle ja maksa, maksukuitilla
nouda  pullo.  Kuin  ennen  vanhaan  Neuvosto-
liitossa.  Sama  oli  toimintatapa  myös
lähikahvilassa.

Suurta oli myös lähtö kotimatkalle, sillä matka
lentokentälle  taitettiin  pitkällä  limusiinilla.
Kotimatkalla  totesimme  Kalen  kanssa,  että
Wimbletonista  kierros  vuonna  2007  alkoi,  nyt
seitsemän  vuotta  myöhemmin  on  tehty  Grand
Slam, eli kierretty kaikki neljä turnausta, tosin ei
saman  vuoden  aikana.  Lisäksi  totesimme,  että
jatkossa katsomme turnauksia vain televisiosta.

UUDELLEEN WIMBLEDONIIN 2018

Päätös  ei  pitänyt,  sillä  kevättalvella  2018 pää-
timme, että jospa käydään vielä Wimbledonissa
verestämässä  muistoja.  Soitto  Ripelle  ja
matkaan.

Riston  liikkuminen  oli  huonontunut,  enkä
itsekään  halunnut  paljon  kävellä,  niinpä  tällä
kertaa liikuimme herroiksi ja ajelimme hotellin
ja stadionin välit taksilla. Osoittautui, että kyllä
punatakkinen  mies  tunnettiin.  Kun  tulimme
autolla pääportille, niin järjestysmiehet avasivat
esteet,  että  päästiin  hyvin  kulkemaan.  Riston
rintapielessä  oleva  Wimbledonin  The
Champpionships  merkki  avasi  tien  ja  mekin
päästiin  ikään  kuin  siivellä  nauttimaan
arvostuksesta.

Henri Kontinen John Peers listaykköset 

Ennakko odotukset suomalaisten menestyksestä
Jarkko  Niemisen  lopettamisen  jälkeen  olivat
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tässä turnauksessa siirtyneet Henri Kontiselle ja
hänen  australialaiselle  nelinpeliparilleen  John
Peersille. Kontinen oli vastoin ennakkoluulojani
noussut  jopa  maailman  listan  ykköseksi
nelinpelissä.  Joten  anteeksi  Henri  epäilyni!
Tosin 2018 alkuvuonna peli ei parilta sujunut. Ja
niinhän siinä kävi, että lähtö tuli ensimmäisellä
kierroksella.  Sekanelinpelissä  Henri  sentään
eteni  parinsa  englantilaisen  Heather  Watsonin
kanssa  kolmannelle  kierrokselle.  Mutta
takapakkiahan sekin oli, sillä edellisenä vuonna
pari, sensaatiomaisesti voitti koko turnauksen ja
sen  myötä  Kontisesta  tuli  ensimmäinen
suomalainen  aikuisten  sarjan  Grand  Slam
turnausvoittaja. Sitten tuli yllätys.

Astelimme  katselemaan  aluekentälle  kun  17
vuotias  Otto  Virtanen  kohtasi  maailman
poikajuniorien  lista  kolmosen,  kaverin,  josta
povataan  suurta  tennistähteä  USA:ssa.  Otto
pelasi  kuitenkin  kuin  miehet  ja  voitti  ottelun.
Oikein  mieltä  lämmitti,  kun  katseli
voitonvarmana  esiintyneen  jenkkien  tausta-
ryhmän hiljenemistä ottelun edetessä. Sittemmin
Otto  eteni  kaksinpelissä  kolmannelle  kierrok-
selle. Sitäkin merkittävämpää oli, että hän voitti
turkkilaisen parinsa kanssa juniorien nelinpelin,
joten  hänestä  tuli  yksi  viidestä  suomalaisesta
juniorien  Grand  Slam  mestarista.  Tämän
menestyksen myötä Otto pelasi itsensä Suomea
laajemmankin  tennisväen  tietoisuuteen.  Ja
paineet kasvavat, toivottavasti Otto kestää ne.

Otto Virtanen nousussa?

Yhtenä päivänä minulla oli lippu Wimbledonin
keskuskentälle.  Istumapaikka  oli  hyvä,
kuninkaallisesta  aitiosta  vain  muutaman
penkkirivin  päässä.  Kuninkaallisia,  siis  sitä
aivan  siniverisintä  luokkaa,  en  mielestäni

bongannut,  mutta  koska  aitio  oli  koko  päivän
täynnä,  kyllä  siellä  varmaan  jonkin  tason
herttuoita tai herttuattaria paikalla oli. Kuitenkin
yhden henkilön joukosta mielestäni tunnistin ja
jos  oikeassa  olin  katselimme  pääministeri
Theresa  Mayn kanssa  Roger  Federerin  ottelun
lähes samalta penkkiriviltä vain muutama metri
ja jokunen turvamies välissämme.

Wimbledonin  kisojen  ajalle  ajoittui  Venäjällä
pelattavat  jalkapallon  MM-kisat.  Englanti  on
hullu  jalkapallomaa,  samoin  se  on  kuulu
jalkapallohuliganismistaan.  Lähipubi,  missä
kävimme otteluja seuraamassa, oli pelien aikaan
tupaten  täynnä  väkeä.  Pubin  sisälle,  puhumat-
takaan tiskille, tuntui olevan mahdotonta päästä.
Oli  ottelu  Englanti-  Kolumbia.  Eksyin
porukastamme, ajattelin, että jos yrittäisin yksin
sisälle.  Hivuttautumalla  tapahtuvan  etenemisen
avulla  pääsinkin  tiskille  ja  sain  oluen.  Piti
miettiä missä sen juon. Tiskin takana oli ovi ja
näin jonkun menevän tuopin kanssa siitä sisään.
Ajattelin,  että  jospa  minäkin  kurkistan.  Oven
takan  oli  huone,  jossa  parikymmentä  perus
englantilaisen  jalkapallofanin  näköistä  kaveria
möykkäsi,  joi  ollutta  ja  katsoi  peliä  suuresta
tv:sta. Ajattelin, että ei taida olla minun paikka.
Keskilattialla vapautui kuitenkin tyhjä palli, joka
houkutti.  Rohkeasti  sisään  ja  Istuin  pallille.
Porukka  tuijotti  ja  kysyi  jotain.  Vastasin  vain
olevani Suomesta  ja  jatkoin  istumista.  Hetken
kuluttua seinustan sohvalta lähti kaverukset pois.
Takaani  joku  koputti  olkapäätäni  ja  antoi
ymmärtää, että hän näkisi paremmin, jos siirryn
sohvalle. Niin katsoin sen pelin täydessä pubissa
yksin omalla sohvalla,  kaiken lisäksi ilmeisesti
sen pubin sisäpiiriläisten kanssa. Hain toisenkin
oluen, yllätyksekseni paikkani pidettiin minulle.
Peli  oli  aika  tylsä,  joten  taisin  välillä
nukahtaakin.  Voitte  arvata,  että  mekkala  oli
kova,  kun  Englanti  voitti.  Siinä  sai
suomipoikakin taputuksia olalle. Mitenhän olisi
käynyt, jos olisin sanonut olevani pettynyt, sillä
itseasiassa olin toivonut Kolumbian voittoa. En
uskaltanut kokeilla, kiittelin vain lopputulosta ja
hyvää seuraa.

Wimbledon on Wimbledon edelleen. Järjestelyt
toimivat tip top, pelaajat pelaavat valkoisissaan,
katsomo  käyttäytyy  hyvin,  Bims  ja  mansikat
maistuvat.  Federer  ja  Williamsit  edelleen
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mukana  ja  edelleen  suosikkeja.  Mikään  ei  ole
muuttunut  kymmenessä  vuodessa.  No  on
sentään.  Sade  ei  enää  keskeytä  keskuskentän
peliä,  kuten teki vuonna 2007. Näin siksi,  että
sen päälle on vuodesta 2009 alkaen voitu vetää
katto  niin  haluttaessa.  Muuten  melkoinen
insinööritaidon  mestarinäyte.  Grand  Slam
turnaukset  luokitellaan  ulkokenttä  turnauksiksi,
yllättäen  perinteitä  vaaliva  Wimbledon  aloitti
tämän  murentamisen  mainitulla  kattojärjes-
telmällä.  Melbourne  on  seurannut  esimerkkiä
rakentamalla  ykkösareenansa  päälle  vastaavan-
laisen  järjestelmän.  Oletettavasti  näin  tulee
tapahtumaan  myös  Pariisissa  tehtävän
kenttäremontin yhteydessä ja eiköhän New York
seuranne  perässä,  joten  turnauksen  ulkokenttä
perinteet  ovat  tältä  osin  pikkuhiljaa
murenemassa. Niin ja tietysti, toisin kuin vuonna
2007, tällä matkalla kaupungilla  ei räjähdelleet
pommit.  Onko  maailma  rauhoittunut,  vai
valvonta tehostunut? Toivon, että ensimmäinen
arvio on se oikeampi.

Vuonna  2007  alkaneesta  ja  lopulta  viisi
turnausta  käsittäneen  kierroksen  aikana  tuli
seurattua,  erän  tai  sitä  pitemmän ajan,  ainakin
sataa  ottelua.  Vaikka  jokainen  ottelu  on
edustanut  lajin  parasta  tarjontaa  maailmassa,
yksittäisiä  otteluja  paremmin  mieleen  on
kuitenkin  jäänyt  turnauspaikkana  olleet  neljä
suurkaupunkia ja niiden nähtävyydet.

Tämä  tarinan  alussa  totesin,  että  minulle  oli
jäänyt  oman  ”urheilu-urani”  jälkeen  kaksi
unelmaa,  päästä  kokemaan  jalkapallon  MM-
kisatunnelma  ja  nähdä  Wimbledonin  tennis-
turnaus. Wimbledon toteutui ja sen seurauksena
sain  kokea  huipputennistapahtumia  vähän
enemminkin.  Ja  kyllä  jalkapallon  MM-kisojen
tunnelmastakin  jotain  viitteitä  sain,  varsinkin
kun  huomioi  missä  ja  minkälaisessa  seurassa
Englanti-Kolumbia MM-ottelua seurasin.

Jokin aika Wimbledonista kotiutumisen jälkeen
sain  kutsun  saapua  13.08.2018  klo  12.00
Tuusulaan  ilmatorjunta  museoon.  Siellä
julkistettiin  Hannu  Pelttarin  kirjoittama  kirja:
Punatakkinen  mies.  Kirja  kertoo  Mannerheim
ristinritarin, lentäjä-ässä Eino Luukkasen pojan,

liikuntaneuvos majuri  evp. Risto H Luukkasen
tarinan.

Ripe ja allekirjoittanut.

Kuvat ja teksti: Seppo Ruuskanen
Pauli Ruuskasen ja Anna Ylösen sukuhaara

► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄►◄

Kaarlo Ruuskanen

Kaarlo Ruuskanen asehankkijana Kuopiossa

Kuopion  kaupungin  Suojeluskunta  perustettiin
virallisesti  11.11.1918.  Aiemmin  oli  jo  perus-
tettu  Savon  ensimmäinen  palosuojeluskunta
25.7.1918  Kuopioon  Lauri  ”Tahko”  Pihkalan
käynnin  jälkeen.   Sotilastaitoja  harjoiteltiin
Kuopion aktivistien salaisessa taisteluosastossa.
Yksi  osaston  tarkoituksista  oli  varautua
saksalaisten  maihinnousuun  Suomeen.  Vielä
syksyllä 1917 sosialistit ja porvarit tavoittelivat
yhteisesti itsenäisyyden saavuttamista ja paikal-
liset  voimistelu-  ja  urheiluseurat  harjoittivat
yhteistoimintaa.  

Kuopion  suojeluskunnalla  oli  huutava  pula
aseista.  Isännöitsijä  Larsson  toimi  suojelus-
kunnan johdossa ja hän pyrki hankkimaan aseita
yhdessä  ylioppilas  Kaarlo  Ruuskasen  ja  mv.
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Hannes  Koposen  kanssa.  Liikemies
Saastamoisen  rahamassin  turvin  he  tekijät
joulukuun 1917 alkupuolella Viipurissa Venäjän
armeijassa  palvelleen  puolalaisen  kapteenin
Koslovin kanssa sopimuksen 300 japanilaisesta
karabiinista  panoksineen.  Aseita  ei  kuitenkaan
pystytty  Viipurissa  ottamaan  varastosta,  kun
pelättiin  punaisten  katupartioiden  väkivahvaa
toimintaa. 

Etelä-Karjalan  maanpuolustushistorian  mukaan
Viipurista  olisi  kuitenkin  ostettu  Koslovin
välityksellä Kalle Kainuvaaralta 400 kivääriä ja
85 000  patruunaa.  Aselasti  vietiin  venäläisten
sotilaiden  avustamana  ulos  varastosta  ja
toimitettiin kuuden hevosen vetämänä Haminan
suuntaan  Mäkin  majataloon,  josta  ne  edelleen
tuotiin Kuopion seudulle. Kainuvaara oli uimari,
uimahyppääjä  ja  uimavalmentaja,  joka  oli
syntyisin  Kuopiosta.  Hän  opetti  Viipurin
uimaseuran  jäsenille  suljettujen  ovien  takana
sotilastaitoja. 

Kaarlo Ruuskanen kuului Saastamoisten veljesten
lähipiiriin. Onni Saastamoinen vasemmalla

koulutoverinsa Kaarlo Ruuskasen kanssa. Lyseossa he
olivat tutustuneet 1900-luvun alussa.

Kaarlo Ruuskanen oli  syntynyt lapinlahtelaisen
maanviljelijän  Aaro  Ruuskasen  ja  hänen
vaimonsa Maria Heikkisen poikana ja valmistui
ylioppilaaksi Kuopion yhteiskoulusta 1911. Hän
liittyi  itsenäisyysmiehiin  opiskellessaan
Helsingin  yliopistossa  lääketiedettä.  Yhteys
Armas  Saastamoiseen  ja  muihin  Kuopion
aktivisteihin  syntyi  keväällä  1917  ,  kun  nämä
avustivat  Pietarin  Spalernajan  vankilasta
vapautuneita kalterijääkäreitä. Näiden joukkoon
kului myös Kaarlo Ruuskanen. 

Myöhemmin  Kaarlo  toimi  Suomen
ulkoministeriön  alaisessa  pääkonsulinvirastossa
Kööpenhaminassa,  jota  Armas  Saastamoinen
johti  vuonna  1918.  Saastamoinen   toimi  sen
jälkeen  Suomen  suurlähettiläänä  Lontoossa  ja
Kaarlo  työskenteli  Lontoon  suurlähetystössä
vuosina  1926-27  samaan  aikaan  Saastamoisen
kanssa. 

Koslovin  välittämistä  aseista  Kuopioon  saakka
päätyi  vain  toistakymmentä  kivääriä  ja  18 000
patruunaa.  Tammikuussa  1918  aseita  saatiin
Helsingistä,  johon  venäläisiltä  oli  jäänyt
konekiväärejä. Aseet tuotiin Kuopioon junalla ja
asemavahti  Kuopion  asemalla  piti  valkoisten
riisua  aseista.  Asemapäällikkö  ymmärsi
valkoisten purkavan lastin vaikka väkisin. Aseet
vietiin  hevosilla  pois  asemalta  ja  matkalla
törmättiin  punakaartin  komppaniaan,  joka
kuitenkaan  ei  ryhtynyt  kadulla  taisteluun  vaan
antoi lastin mennä menojaan. Taistelut punaisten
ja  valkoisten  välillä  kestivät  Kuopiossa  vain
yhden  viikon  ja  päättyivät  punaisten  hallussa
viimeksi  olleen  venäläisiltä  jääneen
kasarmialueen valtaukseen.

Teksti: Markku Ruuskanen

Lähdeteos: Markku Niskanen: Kuopio 1918,
Talousviestintä Markku Niskanen Oy Talvi
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