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RUUSKASET JA RUUSKAT KOOLLA NILSIÄSSÄ 

Oma sukuvaakuna tunnukseksi

Ruuskanen-Ruuska sukuseuran kokous houkutteli osallistujia 150 henkeä Nilsiän 
koulukeskukseen lauantaina 26.7.2008. Sukukokous valitsi yksimielisesti seuran 
tunnukseksi heraldikko Harri Rantasen avustuksella suunnitellun sukuvaakunan, 
jossa on kaksi miekkaa ristissä keskellä ja niiden ympärillä neljä käpyä. Vaakuna 
kertoo metsätalouden merkityksestä kaskiajoista alkaen nykyiseen metsätalouteen ja 
kaupunkilaismetsänomistajiin saakka. Vaakunan pohjana on Andreaksen risti, joka 
miekkojen ohella symboloi menneitä aikoja. Sukunimi Ruuskanen-Ruuska on 
peräisin Andreas- ja Ondruska-etunimistä.

Kokous alkoi ilmoittautumisella ja ruokailulla, jonka jälkeen sukukokous pidettiin 
kauniin sään vallitessa. Kokousyleisöä osallistui lauantai-iltana myös Airaksisen 
taikuriesitykseen ja Nilsiän kesäteatteriesitykseen "Onnen Maa". Sukuseuran hallitus 
laski seppeleen Nilsiän sankarihautamuistomerkille sunnuntaina 27.7. ja seura 
osallistui tämän jälkeen myös Nilsiän kirkossa pidettyyn jumalanpalvelukseen. 
Sukutapahtuma päättyi Koulukeskuksessa tapahtuneeseen ruokailuun.

Kokouksessa valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi Asko Ruuskanen Kuopiosta ja 
hallituksen muiksi jäseniksi Reino Ruuskanen Järvenpäästä, Markku Ruuskanen 
Nurmijärveltä, Jorma Ruuska ja Sanna Ruuskanen Tampereelta, Lea Kokko ja Vesa 
Ruuska Helsingistä, Anja Gustafsson Tammisaaresta ja Seppo Ruuskanen Heinolasta. 
Hallituksessa on edustettuina Etelä- ja Pohjois-Savosta olevia sukuhaaroja sekä 
Kaukolan sukuhaara Karjalan alueelta.

Vaakunan ensimmäinen kappale luovutettiin seuran sihteerille Markku Ruuskaselle. 
Seuran kunniajäseneksi kutsuttiin hallituksen jäsen Lea Kokko, joka on aktiivisesti 
osallistunut seuran toimintaan perustamisesta alkaen.

Pohjois-Savossa sukua jo 1600-luvulta alkaen

Sukua on levinnyt ympäri Suomea ja Nilsiä oli valittu kokouspaikaksi siksi, että niillä 
tienoilla on asunut sukua ainakin jo 1600-luvulta alkaen. Nykyisin jo hävinnyt 
Kaaraslahden kylä on ollut suvun kanta-aluetta. Vanhin tunnettu asuinpaikka on ollut 
nykyisen Vaivionniemen alueella. Kuopion Kasurilassa ja Maaningalla sukua on 
myöskin asustanut jo pitkään.

Sukunimen lyhyemmän muodon Ruuskan sukuhaaroja on asunut mm. Keski-
Suomessa Karstulan ja Viitasaaren alueilla, Savossa Kiuruvedellä ja Kaavilla, 
Pohjois-Karjalassa Liperissä ja luovutetun Karjalan alueella Kaukolassa, Hiitolassa, 
Pyhäjärvellä, Räisälässä ja Käkisalmessa.



Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry on perustettu kaksi vuotta sitten ja nyt pidettiin 
seuran toinen sukukokous. Perustava kokous pidettiin Ruuskanen-suvun 
synnyinsijoilla Rantasalmella, jossa vanhimmat merkinnät suvusta on jo 1500-
luvulta. Seuraava sukukokous järjestetään vuonna 2010 Ikaalisten Kylpylässä heinä-
elokuun vaihteessa.
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