RUUSKANEN-RUUSKA -SUKUSEURAN KESÄRETKI VIITASAARELLE 20.7.2019
1560-luvulla perustettiin Rautalammin pitäjä, johon kuului koko pohjoinen Keski-Suomi. Viitasaari
erotettiin Rautalammista v. 1635 omaksi seurakunnakseen. Silloiseen Viitasaaren alueeseen kuuluivat
nykyisen Viitasaaren kaupungin lisäksi Pihtiputaan, Kivijärven, Kinnulan ja Kannonkosken kunnat sekä
pieni alue nykyisestä Äänekosken kaupungista.
Viitasaaren Ruuska-suvun lähtöhenkilö Olavi Ruuskanen (s. n. 1540) asui Sumiaisissa 1567 – 1587 ja
Vuoskoskella 1586 – 1616. Hänellä oli kolme poikaa. Antti jäi asumaan Vuoskoskelle. Hänen jälkeläisiään
ei ole löydetty. Kalavastingissa vuosina 1606 – 1639 asuneen Olavin jälkipolvia löytyy mm. Karstulasta ja
Halsualta. Juhon mainitaan siirtyneen Keihärinkoskelle v. 1612, ennen kuin muutti v. 1616 Keitelepohjaan.
Sukuseuran kesäretki suuntautui Juho Ruuskan (s. n. 1580) jälkipolvien asuinsijoille Viitasaarella. Juholla oli
kolme poikaa: Juho (s. n. 1607) siirtyi v. 1640 Huopanaan. Martti (s. n. 1620) asui Keitelpohjassa
mantereella sijaitsevalla tilalla ja Jaakon (s. n. 1610) jälkeläisiä Siilinsalon saaressa vielä 1900-luvulla.

Karttaan on piirretty sinisellä reittimme, jonka varrella käyntikohteemme olivat. Vuoskoski jää kartan
vasempaan alanurkkaan.

Muikunlahti – Aikon kartano
Kokoonnuimme Aikon kartanoon, joka sijaitsee Keiteleen rannalla Muikunlahdella. Vesiteitse Viitasaaren
kaupungin keskustaan on matkaa n. 7 km. Oli lämmin ja aurinkoinen lauantai. Sukuseuran puheenjohtaja
Markku Ruuskanen, sukuseuran viiri lipputangossa ja puistoisessa pihapiirissä livertelevät pääskyset
toivottivat paikalle tulijat tervetulleeksi.
Tilalla on ollut matkailutoimintaa vuodesta 1997. Omistaja on vaihtunut useaan kertaan. Nykyiset omistajat
Aila ja Konsta Karvonen ostivat ”Muikunlahti” -nimisen tilan v. 2015 ja nimesivät sen Aikon kartanoksi.
Tiloissa oli v. 2016 turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus. Toiminta majoitus- ja virkistyskeskuksena
alkoi v. 2017.

Aikon kartanon pihalla linja-auton kaikki 54 istumapaikkaa oli varattuja, kun retki alkoi.

Ruuskat Muikunlahdessa
Muikunlahti asutettiin jo 1500-luvulla: aluksi Kaartiset ja 1600-luvulta alkaen Paanaset. Ruuskan sukua asui
tilalla noin 150 vuotta. Riitta Eskelintytär Ruuska (s. 1661, k. 1717) Siilinsalosta oli Heikki Paanasen (s.
1663, k. 1717) vaimo Muikunlahdessa. Riitan ja Heikin pojanpojalla ei ollut poikaa, niinpä Riitan veljen
pojanpoika Heikki Ruuska (s. 1743, k. 1792) tuli v. 1780 tilan jatkajaksi. Samuel Heikinpoika (s. 1774, k.
1833) ja Samuelin pojat, Juho August ja Heikki jatkoivat talonpoikina Muikunlahden tilalla 1850-luvun
puoliväliin saakka. Eskil Heikinpoika (s. 1776, k. 1853) oli Muikunlahden Latoahon uudisraivaaja ja Joonas
Eskilinpoika 1850-luvun paikkeilla kestikievarin pitäjä. Reetta Heikintytär Ruuska ja puolisonsa Erik
Kumpulainen olivat Ilolan uudisraivaajia. Erikin vanhemmat asuivat Ukonmäessä. Sekä Ukonmäki että Ilola
muodostettiin Muikunlahden tilasta.

Muikunlahti vanhainkotina
Muikunlahden tilalla on ollut useita omistajia, kunnes Viitasaaren kunta osti sen v. 1910. Tilalla oli KeskiSuomen 1. vaivaistalo vuodesta 1914 alkaen. Kunta rakensi alueelle 1920-luvulla omavaraisesti toimivan
kunnalliskodin, jossa oli mm. oma leipomo, mielisairasosasto (”hourula”) ja ruumishuone. Tilalla oli 50 ha
viljeltyä alaa ja karjaa hoidettiin vuoteen 1970 saakka. V. 1951 vanhainkodissa oli 110 hoitopaikkaa,
johtajatar, neljä hoitajaa, emännöitsijä ja keittiöapulainen. Kustantaakseen elantonsa hoidokit tekivät työtä
kykyjensä mukaan. Suurin osa asukkaista oli tyytyväisiä, joten hoidosta tehdyt valitukset eivät aiheuttaneet
toimenpiteitä. Tuohon aikaan kunnalliskotiin ”jouduttiin”: ihmisten sosiaaliturva oli suku ja
omanarvontunnolle oli tärkeää selvitä omin avuin. Mielisairasosasto paloi v. 1954, sairasosasto ja
henkilökunnan asuntola v. 1962. Uusi asuntola rakennettiin v. 1963. Muikunlahti toimi vuoteen 1996
vanhainkotina.

Kartanohotelli Wiik
Aikon kartanosta ajoimme E75 -tietä noin 10 km pohjoiseen. Käännyimme Viitajärveltä Keitelepohjaa kohti.
Teiden risteyksessä on Kartanohotelli Wiik, entinen Viitajärven tila, jonka isäntä oli vuosina 1847–1853
Antti Kumpulainen (s. 1806, k. 1853), Muikunlahden Ilolan uudisraivaajien, Erik Kumpulaisen ja Reeta
Heikintytär Ruuskan poika. Antin tytär Helena Maria Kumpulainen jatkoi tilalla puolisonsa Viitasaaren
Terelässä v. 1830 syntyneen Heikki Antinpoika Ruuskan kanssa 1854–1863, kunnes muuttivat Pihtiputaalle.
Sen jälkeen Viitajärvellä oli useita omistajia ja vuokralaisia. Metsäyhtiö osti tilan 1800-luvun lopulla.
Päärakennus rakennettiin v. 1927 ja tilalla asui metsäyhtiön työnjohtajia. Nykyisin tilalla toimii
Kartanohotelli Wiik.
Wiikin tila oli alkuaan kooltaan n. 500 ha. Tilasta muodostettiin Lapinniemen, Viitajärven ja
Lahnalahden tilat. Lahnalahden tilalla olivat isäntinä Antti Kumpulainen 1834–1847 ja sen jälkeen
Siilinsalossa syntynyt Juho Matinpoika Ruuska (s. 1814, k. 1868) ja edelleen poikansa Juho Ruuska (s. 1858,
k. 1891). Nuoremman Juho Ruuskan perheessä oli kaksi tytärtä, jotka löysivät puolison Pihtiputaalta.

Martti Ruuskan (s. n. 1620) jälkipolvet Keitelepohjassa Ruuskan tilalla.
Ruuska-Hereford
Martti Ruuska (s. n. 1620) asui v. 1652 vaimonsa Karinin ja vuodesta 1662 alkaen vaimonsa Margareetan
kanssa Keitelepohjassa mantereella sijaitsevalla tilalla, jossa hänen jälkeläisensä sukunimellä Ruuska asuivat
vielä viiden sukupolven ajan, 1700-luvun lopulle saakka. Tila sai nimen Ruuska.
Vuodesta 1798 alkaen tilalla jatkoivat Marketta Toikkanen (s. 1769) ja Antti Pasanen (s. 1765) sekä
heidän jälkeläisensä 1800-luvun lopulle saakka. Marketta tuli oman sukunsa tilalle, sillä Marketan isoisä oli
Ruuskan talon isäntä Matti Martinpoika Ruuska (s. 1698, k. 1786). Marketan eno Martti Matinpoika (s.
1724, k. 1799) oli jatkanut tilalla, mutta hänen poikansa Martti Martinpoika (s. 1756, k. 1808) sai kuusi lasta,
joista viisi kuoli lapsena ja tytär meni miniäksi Saarijärvelle.
Tila nimeltä Ruuska oli metsäyhtiön omistama 1900-luvun alussa. Matti ja Emma Lahtinen aluksi
vuokrasivat sen ja ostivat v. 1920 omaksensa. 1950-luvulla heidän poikansa Esa jatkoi tilan hoitoa yhdessä
vaimonsa Alman kanssa. V. 1982 Ruuska siirtyi seuraavalle sukupolvelle, Esa ja Alma Lahtisen Kari-pojalle
ja Kirsti-miniälle. Viimeisin sukupolvenvaihdos oli v. 2011: talon tyttärestä Tiinasta tuli emäntä ja vävystä
Heikki Vihavasta isäntä. He vaihtoivat tuotantosuunnan lypsylehmistä emolehmiin ja ovat hoitaneet tilaa
luomutilana vuodesta 2012 alkaen. Hereford-lihakarjarotu sopii paksukarvaisena hyvin kasvatettavaksi
luomuna. Eläin pärjää kylmissä olosuhteissa, on hyväluontoinen ja kasvaa pelkällä korsirehulla. Viljaa
käytetään eläinten ravinnoksi vain vähän. Vasikat saavat olla aitauksessa emolehmien kanssa ja imeä maitoa
aina halutessaan. Karjan lanta kompostoidaan perinteiseen tapaan ja käytetään hyödyksi viljelyssä.

Alkuperäinen Ruuskan tila on sittemmin pilkottu useiksi erillisiksi maatiloiksi. Viitalahden toisella
puolella (kuvassa) sijaitsee mm. Vehnälän talo, jonka omistavat Martti Juhonpoika Ruuskan jälkeläiset.
Sekä Tiinan että Heikin sukujuurissa virtaa Ruuskan veri. Luovutimme tilalle sukuseuran viirin, jonka
isäntä nosti saman tien lipputankoon. Saimme tutustua puistomaiseen ympäristöön ja astelimme myös alas
rantaan ihastelemaan Ylä-Keiteleen kaunista järvimaisemaa
Kiitos isäntäväelle tilan esittelystä ja maistiaisista!

Keihärinkoski

Keihärinkoski on nykyisin noin 400 metrin pituinen koskialue, joka sopii perhokalastukseen. Pysähdyimme
kahvitauolle ja kävimme ihastelemassa koskimaisemaa.

Keihärinkosken historiaa:
Keihärissä oli veroluettelon mukaan muutamia taloja jo v. 1562. Juho Ruuska (s. n. 1580) asui Keihärissä v.
1612 ja siirtyi v. 1616 Keitelepohjaan. Vuonna 1690 perustettiin sotilasvirkatalo Paalala, jota vuokraviljeljät
hoitivat.
Keihärin tila oli Porthanien hallitsema 1700-luvulla. Viitasaaren kirkkoherra oli Henricus Sigfridi
Porthanus vuosina 1705 – 1729 ja poikansa Sigfrid Porthan sijaisenaan veljensä Johan Porthan vuosina 1734
– 1793. Sigfrid Porthan oli Turun akatemian professorin, historian tutkijan, kanslianeuvos Henrik Gabriel
Porthanin (1739 – 1804) isä. H. G. Porthanin aineiston keruumatkat suuntautuivat Viitasaarelle, jossa isä, äiti
ja isoäiti vielä asuivat. Isoäiti kuoli 1766 ja eli elämänsä loppuun asti Keihärissä.
Petter Lyytikäinen (s. 1857) Karttulasta muutti Keihäriin kuopiolaisen tukkukauppiaan Gustaf Raninin
palvelukseen. Petter oli Myllylän mäkituvan kauppias, perusti myllyn ja istutti 3000 – 5000 lohenpoikasta
Keihärinkoskeen. Hän oli aktiivinen monella taholla. Petterin puoliso oli Ida Maria Ruuska (s. 1870)
Keitelepohjan Vehnälästä. Ida Maria ja Petter omistivat Nuutinsalmi-nimisen tilan (102,4 ha, peltoa 25 ha)
Keihärinkoskella. Tilalla kalastettiin muikkua myös myytäväksi. Pariskunnan pojat jatkoivat kaupanpitoa
vielä 1900-luvulla ja sukua on edelleen Keihärinkoskella.

Juho Juhonpoika Ruuskan (s. n. 1607) jälkipolvet Huopanassa
Matkamme jatkui Keihärinkoskelta. Pysähdyimme hetkeksi Räihälän ja Ruuskan talon kohdalla Huopanassa.
Katselimme viljavia kalaisaan vesistöön viettäviä peltoja mäen rinteessä, talot mäen laella. Kantaisämme
Olavi Ruuskasen pojanpoika Juho Ruuska (s. n. 1607, k. 1667) siirtyi Keitelepohjasta Muuruejärven rannalle
Huopanaan v. 1640. Hän on valinnut kauniin ja hyvän paikan asua, sillä Ruuskan suku on asunut tilalla
sukupolvesta toiseen 12 sukupolven ajan nykypäiviin saakka. Ruuskan sukua on levinnyt alueen moniin
taloihin.

Sukuseuran varapuheenjohtajan Outi Rytkösen sukujuuret vievät Huopanan Harjun taloon
1800-luvulla Huopanan Ruuska jaettiin kahdeksi tilaksi: Ruuska ja Harju. Henrik Gabriel Ruuska (s. 1804, k.
1863) siirtyi Harjun tilalle, jossa hänen jälkeläisiään asui vielä 1940-luvulla.
Matkanjohtajamme Outi Rytkönen kertoi ”Ville-vaarista”: Ville Ruuska syntyi v. 1876 Harjun tilalla.
Hän oli Henrik Gabriel Ruuskan tyttären, Miinan, avioton poika. Ville asui lapsuutensa Harjun talossa, jossa
hänen enonsa jatkoivat tilan hoitoa. Opintie alkoi Huopanan kansakoulussa, joka perustettiin v. 1884
Nurmiahon taloon. Ville jatkoi parikymppisenä opintoja Orisbergin maatalouskoulussa Isokyrössä.
Maatalouskoulun käytyään hän oli aluksi Keihärinkosken Paalalan talon Kallion torppari 1899 – 1906 ja sen
jälkeen Viitasaaren kappalaisen pappilan vuokraviljelijä vuoteen 1918 asti. Ville sai pappilassa asuessaan

puolisonsa Ida Kumpulaisen kanssa kuusi lasta. Ville ja Ida hankkivat maatilan Viitasaaren Toulauden
kylästä, jossa heidän jälkeläisiään asuu edelleen kolmessa talossa: Rissassa, Uusipellolla ja Huippulassa.
Myös Ida Kumpulaisen sukujuurista löytyy Ruuskan suku. Idan isoisän äiti oli Muikunlahden Ilolan
emäntä Reetta Heikintytär Ruuska. Idan isoisä oli Antti Kumpulainen (ks. Kartanohotelli Wiik) ja isoäiti
Lökössä syntynyt Maija Sofia Wilhelmsson (s. 1817, k. 1847). Idan isä Heikki Kumpulainen (s. 1847, k.
1922) menetti äitinsä heti syntymänsä jälkeen ja isänsä 6-vuotiaana. Heikki oli vaimonsa Maria Hassisen (s.
1842, k. 1820) kanssa Keitelepohjan Lökön palvelusväkeä. Heidän ainoa lapsensa, Ida, syntyi Lökössä. Idan
vanhemmat asuivat viimeiset vuotensa Toulauden Rissassa.
Ville-vaarin äidin, Miina Ruuskan (s. 1848, k. 1928) puoliso oli vuodesta 1886 alkaen leskimies Matti
Abrahaminpoika Kauppinen (s. 1846, k. 1896). Matin 1. puoliso oli vuodesta 1885 alkaen Miinan sisar
Katariina Ruuska (s. 1843, k. 1886). Avioliitto jäi vain 3 kk:n mittaiseksi. Miina ja Matti asuivat Huopanan
Räihälän talon mäkitupalaisina vuoteen 1893 ja sen jälkeen Huopanan Ruuskan Niskalan talon torpparina.
Pariskunnan molemmat tyttäret kuolivat tuberkuloosiin. Matin kuoltua Miina asui Ville-poikansa taloudessa
ja kuoli Toulauden Rissassa.

Huopanankosken kulttuuriympäristö

Huopanankoskelle merkittiin isojaossa 1700-luvun puolivälissä Kolehmaisen talon kotitarvemylly.
Myllytoiminta päättyi 1950-luvulla ja tilalle tuli sähköntuotanto. Nykyiset myllyperinteen rakennukset
maantiesillan kupeessa on kunnostettu. 1800-luvulla alueelle syntyi tiivis kyläkeskus. Kruunun toimesta
1862–1864 koski perattiin ja siihen rakennettiin ohjauspuomit uittoa varten. Uitto kasvoi 1870-luvulta
alkaen. 1970-luvulla kosken uittorakenteet purettiin ja koski entistettiin luonnonmukaiseen tilaan kalastusta
varten.
Huopanankoskesta pyydettiin taimenta, harjusta, säynävää ja siikaa. Kun innokkaiden onkijoiden
määrä 1800-luvun lopulla kasvoi, paikallinen kauppias Sahlgren alkoi vuokrata koskialueiden omistajilta
oikeutta lohen ongintaan. Vuokrahuutokaupat jäivät, kun Juhani Aho diplomaattisilla taidoillaan ja
valtakunnallisella suosiollaan sai vuokrattua koko kosken. Vuosina 1907–1920 Aho kävi Huopanassa
tavallisesti kesä–heinäkuussa ja toisen kerran elo–syyskuussa, 2–4 viikkoa kerrallaan. Juhani Ahoa pidetään
suomalaisen urheilukalastuksen isänä.
Juhani Aho, Lohilastuja ja kalakaskuja:
Ensimmäiset mulloseni
Ensimmäinen mulloseni ampuu kiven takaa ensin ylös ilmaan, sitten siitä perhoon ja siima oikiaa ja vapa
tutisee ja rulla räikyy. Voi taivahan tekijä! Minulla on siinä silmänräpäyksessä se tietoinen tunne, että nyt ei
ole kala kiinni, vaan minä. En minä ole ottanut kalaa, vaan kala on ottanut minut. Olen lumottu, huumattu.
Salaperäiset säyneet:

Säyne, suuri säyne, noin puolen kilon painosta ylöspäin, on kiehtonut mielikuvitustani ja sekaantunut
yöllisiin uniini yhtä paljon kuin kurjet Jukolan veljeksien. Onko mukavampaa olentoa kuin tuo pullea,
lihavaa, vasta saunasta tullutta talontyttöä muistuttava säyseä ja samalla voimakasliikkeinen, sirosuinen,
punaeväinen, sopusuhtainen, suurissa sisarparvissa liikkuva vedenneito.

Juhani Aho majaili Kokon talossa tällä paikalla kesinä 1907 – 1920. Kuvan oikeasta ylänurkasta pilkottaa
rakennus, jossa oli kalahautomo 1914 – 1970. Nykysin rakennuksessa on kalastushistoriallinen näyttely.
Juhani Aho sai Keihärinkoskesta v. 1917 järvilohen, jonka paino oli 7,8 kg.

Viitasaaren kaupungin keskusta
Kiertoajelumme vei meidät Viitasaaren kirkolle ja sieltä Viitasaaren rantapuistoon. Viitasaaren
ensimmäinen kirkko rakennettiin v. 1593, toinen 1653 ja kolmas v. 1776 Viitasalon saaren eli
nykyiseen Vanhaan Kirkkosaareen. Nykyinen kirkko rakennettiin Haapasaareen v. 1878. Sen
rakentamiseen käytettiin entisen kirkon hirret, kellot, alttaritaulu, saarnastuoli, kuvataulut ja
kattokruunu. Kirkkoa on remontoitu useaan otteeseen ja se odottaa 3 miljoonan peruskorjausta.
Vanha, kaunis kivisilta nykyisestä rantapuistosta Haapasaareen rakennettiin nälkävuosien (1867 –
1868) aikana hätäaputyönä. Silta ennallistettiin v. 2011 ja on remontoitavana myös v. 2019.

Viitasaaren rantapuisto: Henrik Gabriel Porthan syntyi Haapaniemen pappilaan ja paikalle pystytettiin
muistokivi v. 1884. Muistokivi tuotiin Pielavedeltä kauppias Petter Lyytikäisen (Keihärinkosken Petter
Lyytikäisen serkku) lahjoittamana. Näköispatsas vuodelta 1980 on Martti Peitson suunnittelema.

Illanvietto Aikon kartanon navetan vintillä

Kun navetan vintillä pöydät ja penkit täyttyivät, Markku Ruuskanen toivotti osallistujat tervetulleeksi.
Aino Toikkanen, ”Ville-vaarin” tyttären tytär ja vanhin elossa oleva jälkeläinen lausui sydämellä, taidolla ja
tunteella runon Aila Meriluodon teoksesta Lasimaalaus. Aluksi hän totesi: ”En lausu runoa, vaan luen sen
omalla äänelläni.” Se oli todella kaunis aloitus illalle!
Trubaduuri Jyrki Kemppainen viihdytti, kertoi vitsejä ja nauratti yleisöä. Hän on säveltänyt kappaleet ja
kirjoittanut kantaaottavat tekstit niihin yhdessä Markku Möttösen kanssa. Ilta jatkui vapaamuotoisen
seurustelun merkeissä.
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