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

Lehtemme on saanut nimensä
sukunimenne 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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pikkuhiljaa kääntynee elokuun sukukokouksen
puoleen. Tämä lehden numero keskittyy näin
ollen sukukokoukseen liittyviin asioihin.
Hallituksen kokouksessa 24.3. 2014 päätettiin Kokouskutsun, kokousasiakirjojen ja ilmoitkustannussyistä vaihtaa lehden painopaikkaa. tautumisohjeiden lisäksi lehdestä löytyy nyt
Lehti painetaan Keuruspainossa ja se ilmestyy tarkemmat tiedot ja ohjeet myös majoituksesta.
kolme kertaa vuodessa, kuten tähänkin asti,
mutta nyt kaikki numerot värillisinä. Samalla Sukukokoukseen liittyvät myös raportti tähän
muuttuu lehden postitus, joka hoidetaan suoraan mennessä tehdystä Ruuskasten ja Ruuskien
kirjapainosta. Tämän vuoksi on tärkeää, että DNA-tutkimuksesta
sekä
lyhyt
katsaus
postiosoitteet ovat ajantasaiset.
Viitasaaren ja Jyväskylän paikallishistoriaan.
Lisäksi lehdessä on terveiset Savonlinnan
Kevät se etenee vinhaa vauhtia ja mieli sukututkimuspäiviltä.

Ajankohtaista
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Pääkirjoitus

Puheenjohtajan kynällä
Talvi on tänä vuonna ollut niin erikoinen, ettei
vastaavanlaista
lumen
vähyyttä
minun
muistissani ole. Isä kertoi 1920-luvun puolivälin
tienoilla menneensä laivalla Siilinjärven
Kuuslahdesta Kuopion tammimarkkinoille.
Puhui "nilipputalavesta." Vähän oli silloinkin
lunta ollut, vain liukasta jäätä. Ihmisten lisäksi
liukastelivat myös hevoset. Lumenkolaukset
ovat jääneet tänä talvena "nilipputalaveen"
verrattuna yhtä vähiin. Se on hyvä se. Kuitenkin
hiihtämistä harrastavat ja monet muut henkilöt
ovat
valitelleet
kovasti
lumenvähyyttä.
Tykityslumella laskettelukeskukset ovat saaneet
rinteensä, toiset hyväänkin kuntoon. Näillä
tarpeilla jatketaan ja odotellaan aikaista kevättä.
Talitintitkin varailevat pihassa pesäpönttöjä.
Pistäydyin yhden päivän käynnillä, 15.3,
Savonlinnassa sukututkimuspäivillä. Oikeat
harrastajat, niin kuin Markkukin, viihtyivät
siellä kolme päivää. Sukuseurallamme oli oma
pöytä, jossa esiteltiin tuotteita. Markku
asiantuntijana vastaili jokaiseen Ruuskanen tai
Ruuska sukua koskevaan kysymykseen. Oli ihan
mukava käynti. Yleisö oli innostunutta,
kuulumisia ja tietoja vaihdettiin puolin ja toisin.
Matti-Juhani Töyräs kirjoitti tutkimuksestaan
paikallislehti
Pitäjäläisen,
13.3.2014
ilmestyneessä numerossa, Kuopion käräjillä
1760–1761 kolmeen otteeseen käsitellystä
taikuustapauksesta. Kruunun nimismies Samuel
Agander syytti Savon rykmentin Kuopion
komppanian ruodun 82 sotilasta Nils Paradia
loitsimisesta ja taikateosta. Syytetty oli
murtautunut
Nilsiän
kappelikirkkoon
ja
irrottanut seinästä neljän tuuman pituisen
rautanaulan. Naulan syytetty oli vienyt
torppaansa ja todistajan mukaan loitsinut ja
taikonut tarkoituksella, ettei talosta leipä
koskaan loppuisi. Syytetty uskoi naulaan
sitoutuneen kirkon pyhyydestä säteilevää
taikavoimaa.
Ilmeisesti
tunnontuskissaan
syytetty oli myöhemmin palauttanut naulan
kirkkoon, mutta ei ollut saanut tilaisuutta
lyödyksi sitä takaisin seinään. Nils Parad
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tuomittiin teostaan Ruotsin valtakunnan, vuoden
1734 lain Pahategon Caaren II kappaleen 2. §:n
mukaan 20 taalarin sakkoon, joka voidaan
muuntaa kahdeksaksi päiväksi vankeutta vedellä
ja leivällä. Naulan arvoksi lautamiehet
määrittivät neljä äyriä. Kahdeksan päivän
kuluttua tuomion saannista Nils Parad erotettiin
armeijan leivistä. Niin se maailma muuttuu –
oikeuslaitoksen ja tuomioidenkin osalta.
Sukuseuran hallitus kokoontui 24.3.2014.
Pääasiallinen keskustelu ja päätökset koskivat
seuraavaa, Jyväskylässä Hotelli Aleksandriassa
9. elokuuta olevaa sukukokousta ja sen
järjestelyjä. Kokouksessa tehtiin muutakin
historiaa.
Ensimmäisen kerran joku jäsenistä, tällä kertaa
Outi Rytkönen, oli läsnä tietokoneen
välityksellä. Skypen kautta suora yhteys ja
keskustelu toimivat suhteellisen moitteettomasti.
Kertomansa mukaan Outi pysyi koko kokouksen
ajan hyvin mukana ja kertoi käsityksensä
asioihin. Virtuaalinen kokoustyöskentely on siis
avattu sukuseurassamme. Outin ja Markun
tietokoneet sen mahdollistivat. Kuva löytyy
toisaalta tästä lehdestä. Katsotaan, millaista
jatkoa tästä seuraakaan.

Kuva: Asko Ruuskanen

Toivon jokaiselle sukuseuralaiselle lämmintä ja
mukavaa kesää. Tavataan sukukokouksen
merkeissä Jyväskylässä. Iltaohjelmana on
kokouspakettihintaan kuuluvana kahden tunnin
laivaristeily.
Asko Ruuskanen, Viljelijäntie 16, 70260 Kuopio, puh 0500
759250. Sähköp. asko.ruuskanen(at)kolumbus.fi
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Jyväskylän sukukokous 2014 ohjeet

Majoittuminen

Majoitus tapahtuu hotelli Aleksandrassa,
Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä 1- tai 2Oheisohjelma
hengen huoneissa. Huonehinta sisältää
Risteily Päijänteellä Päijänne-Risteilyt Hilden runsaan buffetaamiaisen, hotelliasukkaiden
Oy:n aluksella sisältyy osallistumismaksuun. saunavuoron,
vapaan
sisäänpääsyn
Risteily alkaa matkustajasatamasta klo 17.30 ja iltaravintoloihin (ennen klo 24/poikkeuksena
paluu klo 19.30.
erikoisillat)
Risteilyn aikana tarjotaan osallistujille kahvi/tee Hinnat/vrk
ja voileipä.

1-hengen huoneet:
economy
standard

89€
105€

2-hengen huoneet:
economy
standard

99€
115€

Lisävuode
10€
/
Lisävuode 20€/ yli 16 v.

alle

15v.

Huonetta varatessa ilmoita kiintiötunnus:
Ruuskanen sukukokous
Osallistumismaksut ovat yhdeltä aikuiselta Puh.nro: +358 20 1234 640

40 euroa ja osallistujan ollessa 5-15 -vuotias
osallistumismaksu on 20 €. Alle 5-vuotiaat Email: sales.jyvaskyla(at)sokoshotels.fi
saavat osallistua ilmaiseksi. Osallistumismaksu
Viimeinen varauspäivä on 9.07.2014
sisältää kokousohjelman lisäksi ruokailun
ravintolan
seisovasta
pöydästä
ennen
sukukokouksen alkua sekä yllä mainitun
risteilyn edellä mainittuine tarjoiluineen.

Ilmoittautuminen
Sukukokoukseen voitte ilmoittautua mieluiten
sähköpostilla osoitteeseen:
markkuj.ruuskanen(at)kolumbus.fi.
tai postitse osoitteella Ruuskanen-Ruuska
sukuseura ry, Vaaratie 4, 05200 Rajamäki
Puhelimitse ottavat vastaan Asko Ruuskanen p.
0500-759250 ja Lea Kokko p. 050-5945230.
Ilmoittautumiset on tehtävä
toukokuun loppuun mennessä.

viimeistään

Ilmoittautuneille lähetetään pankkisiirrot joko
sähköpostilla tai kirjeitse.

Kartta osoitteesta http://karttapalvelu.skanava.net/kartta/map.html?tpid=514847011&locale=fiFI
RUUSKANEN-RUUSKA sukuseura ry:n hallitus
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Sukukokousasiakirjat
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Sukuseuran DNA-tutkimus
RUUSKANEN-RUUSKA suvun DNAtutkimuksesta saatu mielenkiintoista tietoa

Järvenpäässä kaksi vuotta sitten pidetyssä
sukukokouksessa Tuomo Rytkönen esitteli
sukuseuralle
DNA-tutkimuksen
tekemistä.
Esityksen
jälkeen
hallitus
päätti
sukukokoukselta valtuudet saatuaan aloittaa
DNA-tutkimuksen tekemisen eri sukuhaaroista.
Tutkimustuloksia on nyt saatu ja niistä kerron
jäljempänä.

arvioitu, että kirkonkirjamerkinnöistä 5 % on
virheellisiä. Suvun mieslinjojen tulee olla lähes
samoja Y-kromosomin tutkimuksessa, jotta
voidaan varmistaa, että henkilöt kuuluvat
samaan sukuun 1500-luvulta alkaen. Useampaa
sukuhaaraan testaamalla saadaan selville,
kuuluvatko eri sukuhaarat samaan sukuun
yhteisen esi-isän kautta vai onko samannimisillä
sukuhaaroilla ollenkaan yhteistä esi-isää.
Kun esi-isä ja hänen jälkeläisiään saadaan
selville, voidaan päätellä esimerkiksi suvun
kulkureittejä maailmalla ja Suomessakin.
Tutkimuksia on tehty jo monien vuosien ajan ja
tutkimustietokannoissa on satojen tuhansien
ihmisten tiedot. Niitä vertailemalla saadaan
selville, missä päin maailmaa on läheisempiä ja
missä päin kaukaisempia sukulaisia.

DNA-tutkimus perustuu jokaisella ihmisellä
olevan
geeniperimän
tutkimukseen.
Sukututkimukseen hyvin soveltuva tapa on Yleinen tutkimuslaitos on Amerikassa toimiva
tutkia vain isältä pojalle periytyvän Y- Family
Tree
DNA,
jonka
palveluita
kromosomia.
sukuseurammekin on käyttänyt. Tutkimusta on
Naispuolista periytymistä on myös mahdollista mahdollista tehdä eri laajuisina tutkimuksina,
jolloin laajuus voi olla 37, 67 tai 111 merkin eli
tutkia mitokondrion DNA:n tutkimuksella.
markerin laajuinen. Sukuseuramme on tehnyt
kolmesta eri sukuhaarasta laajimman 111
Tutkimusten perusteella ihmiskunta on jaettu markerin tutkimuksen. Tutkittavina ovat olleet
erilaisiin haplotyyppeihin ja niistä on Pohjois-Savon Nilsiän sukuhaara, Rantasalmen
muodostettu
haploryhmiä. Näiden ryhmien sukuhaara Itä-Savosta ja Ruuskan sukuhaara
tutkimuksesta on saatu selville eri ihmisryhmien Viitasaarelta.
kulkeutumista Afrikasta eri puolille maapalloa.
Haplotyypit esitetään eri kirjaimilla ja
Mielenkiintoisin tutkimustulos on se, että
suomalaisista miehistä
Viitasaaren
Ruuskan
ja
Pohjois-Savon
58 % kuuluu haploryhmään N. Tämä Ruuskasen sukuhaarojen DNA-tutkimuksissa
haploryhmä on erityisen suosittu Pohjois- ainoastaan kolme markeria on ollut erilaisia ja
Savossa, jossa siihen kuuluu peräti 79 % kaikki muut ovat olleet samoja. Sen sijaan
miehistä. Haplotyyppi N on tullut Suomeen Rantasalmen sukuhaaran ja muiden kahden
Pohjois-Venäjän, Siperian, Kiinan ja Intian sekä sukuhaaran tutkimuksissa on erilaisia markereita
Arabimaiden kautta Afrikasta, missä ihmisrotu peräti 24 kappaletta.
on saanut alkunsa nykytietämyksen mukaan.
Haplotyyppinä kaikilla tutkituilla meidän
sukuhaaroillamme on ollut N, mikä vahvistaa Tästä on pääteltävissä ensinnäkin se, että
sen, että suku on tullut idän suunnalta Suomeen. Viitasaaren Ruuskat ja Pohjois-Savon Ruuskaset
ovat
paljon
läheisempää
sukua
kuin
Rantasalmen Ruuskaset muiden kahden
DNA-tutkimusta voidaan helposti käyttää sukuhaaran kanssa. Tästä taas seuraa, että
sukututkimusten tarkastamiseen, sillä on todennäköisesti Viitasaaren Ruuskat ovat
13

muuttaneet aikanaan Pohjois-Savon kautta
Keski-Suomeen, mikä onkin ollut pääasiallinen
Viitasaaren asutustie, vaikka Viitasaarelle on
kyllä asutusta tullut Hämeen suunnaltakin.
Viitasaaren
Ruuskan
ja
Pohjois-Savon
Ruuskasen sukuhaaroilla on tutkimuksen
mukaan yhteinen esi-isä 10. sukupolven
kohdalla 95 %:n todennäköisyydellä ja
todennäköisyys nousee jo 99 %:in 13.
sukupolven kohdalla.
Pohjois-Savon Ruuskasten tutkittu edustaja on
12. sukupolvea ja hänen varhaisin esi-isänsä
Heikki Ruuskanen asui Pohjois-Savossa 1600luvun alkuvuosina. Varhaisin Viitasaaren
Ruuskien esi-isän on ollut Olavi Ruuskanen,
joka asui Viitasaarella 1500-luvun lopulla. Näin
ollen Heikki Ruuskanen ja Olavi Ruuskanen
ovat
DNA-tutkimuksen
mukaan
olleet
lähisukulaisia 99 %:n todennäköisyydellä. Olavi
Ruuskasen jälkeläisten sukunimi on lyhentynyt
Ruuskaksi 1600-luvulla.

Tuloksena tutkimuksesta on myös se, että
Rantasalmen Ruuskasista tuo muut sukuhaarat
ovat eronneet huomattavasti aikaisemmin kuin
1500-luvulla.Rantasalmen ja Pohjois-Savon
Ruuskasten yhteinen esi-isän on ollut vasta 17.
sukupolven kohdalla 50 %:n todennäköisyydellä
ja 24. sukupolven kohdalla todennäköisyys
nousee 69 %:in. Noin kaukainen yhteinen esi-isä
on ehkä jossain 1200-luvun paikkeilla, jolloin
Savossa kyllä on ollut asutusta ja jolloin
Pähkinäsaaren rauhan rajakin vedettiin Ruotsin
ja Venäjän välille.
Sekin on yksi tutkimustulos, että sukuseuraa
perustettaessa tehty päätös ottaa sukuseuraan
sekä Ruuskanen- että Ruuska-sukunimellä
olevat henkilöt on ollut oikean osunut ja
kauaskantoinen päätös.
Tuomo Rytkönen on luvannut kertoa lisää DNAtutkimuksesta ensi kesän sukukokouksessamme.
Sinne siis kaikki kuulemaan mielenkiintoisesta
tutkimuksesta !
Markku Ruuskanen
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Katsaus Viitasaaren ja Jyväskylän
historiaan
”Keitele vehmas ja Päijänne jylhä,
kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen
vuorien huippujen kauneus ylhä,
ah, kotiseutua muistoineen.”
(Keski-Suomen maakuntalaulu)

Hirvivene, Saraakallio, Laukaa
www.ismoluukkonen.net

Paikannimet kertovat muinaisista
lapinkylistä
Vuoden sääkuva Laukaalta helmikuussa 2014, Esko
Pihl www.keskisuomi.fi

Vanhassa Viitasaarta koskevassa perimätiedossa
on elänyt voimakkaana muisto lappalaisista,
vaikka tämän pyyntikansan oleskelusta sisämaassa on vähän tietoa. Elämänjärvellä LappiLähteet:
Markkanen, Erkki: Viitasaaren vanha historia, 1983 (VVH)
alkuisten nimien perusteella (Lapinharju, -niemi,
Paananen, Eero ja Sini: Keitelepohja ja Löytänä, 2010 (KL) -niitty, -puro) voi olettaa, että lappalaiset ovat
www3.jkl.fi/historia/lyhyt/
tulleet jo kivikauden lopulla samoille asuinRuuskanen- ja Ruuska -suvut, osa I
sijoille kivikauden väestön kanssa. Lappi-nimet
Pihtiputaalla keskittyvät jokseenkin samoille
seuduille kuin kivikauden loppupuolen asutus.
Varhaisin asutus
Keiteleen Siilinsalossa on ollut tyypillinen
lappalaisasutus, lappalaisten talvikylä eli siitiin
(siid) Talvilahtineen ja Talvilahdenniemineen.
Suurin osa Keski-Suomen, kuten muunkin Myös Viitasaaren Niininiemen Siilinsaaret
Suomen esihistoriallisista asuinpaikoista on ns. (Siitinsaaret) Ahkiosaarineen ja Talvirantoineen
pyyntikulttuuriasuinpaikkoja, jotka sijaitsivat viittaa muinaisten lappalaisten talvikylään.
rantaviivan tuntumassa, hiekkamaalla. Rannalta (VVH, 66-68)
oli helppo lähteä vesille - kalastamaan, pyyntimatkalle tai vaihtaa asuinpaikkaa veneiden kantaessa tavarat paikasta toiseen. Muinaisten
Rautakausi toi tullessaan hämäläiset
asuinpaikkojen jäännöksiä on löytynyt erityisesti
eränkävijät
Viitasaaren ja Pihtiputaan seuduilta.
Kolmen
suuren
vesireitin
risteyksessä Rautakauden jäämistöksi on ajoitettu yleensä
sijaitsevalla Jyväskylän seudulla on myös ollut hautaröykkiöt, eli lapinrauniot, joita vanhan
asutusta esihistorialliselta ajalta asti. Näistä Viitasaren alueella on löydetty erityisesti
varhaisista kulkijoista kertovat esimerkiksi Pihtiputaan ja Viitasaaren alueiden saarista.
Laukaan
Saraakallion
ja
Jyväskylän Varsinaisten kalmistojen puuttumisen on oletettu
kuitenkin merkitsevän sitä, ettei seudulla ole
maalaiskunnan Halsvuoren kalliomaalaukset.
ollut varsinaisesti pysyvää asutusta vielä rautakaudella. Merkittävä rautakautinen hautalöytö,
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Rantalan hauta löytyy Keihärinkoskelta. Se on
ajoitettu 300-luvulle ja sen katsotaan kuuluneen
Etelä-Pohjanmaan asutuksen haarautumaksi.
Tuolloin turkiskauppiaita kulki Viitasaarelle
sekä Pohjanmaalta että Kokemäenjoelta käsin.
Keihärinkosken kupeessa on saattanut olla
jonkinlainen turkismetsästäjien ja kalastajien
yhdyskunta.
Erämiehet tulivat seudulle Hämeestä ja
Sääksmäeltä. Eräkausi Keiteleen vesistössä alkoi
rautakaudella ja kesti aina uuden ajan alkuun.
Eniten erämiehiä Viitasaaren alueelle tuli
Hollolan Padasjoelta. ”Kulkureitti olikin
erinomainen: Päijännettä myöten Haapakoskelle
(nyk Vaajakoski), tästä Leppävettä myöten ohi
sääksmäkeläisten
erämaiden
Äänekosken
vetopaikan kautta Keiteleeseen ja sen
yläpuoliseen vesistöön aina Kivijärvelle saakka.
Kulku on ollut helpointa kesäisin, mutta helppoa
se oli myös kevätjäitä myöten. Paluu tehtiin
veneillä kesällä tai syysmyöhällä muikunpyynnin jälkeen.” (VVH, s.114) Myös Jyväskylän
seutu kuului hämäläisten nautinta-alueisiin.

mäisiä asukkaita vanhan Viitasaaren erämailla
oli Pekka Varis, joka 1549 asettui asumaan
Kerataipaleen erämaalle Elämänjärvelle. 1550luvulla 18 uudisasukkaasta neljä oli selvästi
hämäläisperäisä muut savolaisia. Uudisasutuksen voimasta kertoo väkiluvun kasvu vanhan
Viitasaaren alueella. 1560-luvun alussa sen on
arvioitu olleen reilut 200 asukasta ja 1570luvulle tultaessa lähes kaksinkertainen.

Ensimmäiset Ruuskaset ja Ruuskat
Keski-Suomessa Ruuskan sukua on asunut
1600-luvulla ainakin Karstulassa ja Viitasaarella Huopanan sekä Keitelepohjan kylissä.
Myöhemmin Saarijärvellä, Kivijärvellä ja
Pihtiputaalla.

Suomen Asutuksen yleisluettelon mukaan Olavi
eli Olof Ruuskanen oli isäntänä Sumiaisissa
vuonna 1567, Vuoskoskella 1586-1616 ja
Kalavastingissa 1617-39. Keitelepohjassa asui
Juho eli John vuodesta 1612 alkaen. Vanhan
Viitasaaren historiassa mainitaan 1600-luvun
Ensimmäiset vakinaiset asukkaat
alkupuolella Huopanassa olleen Juho Ruuska
-niminen isäntä, Vuoskoskella Antti Ruuska
Jyväskylän seudun ensimmäinen nimeltä (myöhemmin Matti Ruuska) sekä Kivijärvellä
tunnettu asukas oli Äijälänjoen suulla asunut 1700-luvun puolivälissä Samuel Ruuska.
Heikki Ihanninpoika Jyväsjoki, joka mainitaan
asiakirjoissa vuonna 1506. Vuonna 1539
Jyväskylän ympäristössä oli jo seitsemän taloa. 1700-luvun puolivälin jälkeen Viitasaaren
(www3.jkl.fi/historia/lyhyt/)
väestömäärä kasvoi nopeasti. Syntyvyyden
Kun 1500-luvun puolivälissä vakiintunut kasvun ohella tähän vaikutti kruunun
asuntopolitiikka,
joka
suosi
erämaaomistus vanhan Viitasaaren alueella harjoittama
uudisasutusta.
Tiloja
jaettiin,
torppia
perustettiin
purkaantui, alkoi eräsijoille tulla uusia asukkaita, joista valtaosa oli lähtöisin Savosta. ja uusia tiloja raivattiin. Vanhan Viitasaaren
Muuttajat olivat pääosin talollisten nuorempia historiassa Ruuskat mainitaan innokkaina
poikia ja vävyjä, jotka aloittivat omaa elämäänsä uudisasuttajina. 1700-luvun lopulla Keiteleuusissa oloissa. He toivat tullessaan huhta- pohjassa ja Pihtiputaalla Ruuska-nimisiä isäntiä
kaskimenetelmän ja havumetsään kaadetussa olikin jo useammassa talossa.
kaskessa hyvin menestyvän ja satoisan, Venäjällä käytetyn ruislajikkeen, korpi- eli juureisrukiin. Keiteleen, Kivijärven ja Koliman
rantojen vanhoilla eräsijoilla kaskikelpoista
maa-alaa riitti.
Vanhan Viitasaaren historia kertoo, että ensim16

Hallinnollinen kehitys
Viitasaari (ent.Viitasalo) on saanut nimensä
Keiteleessä
sijaitsevan
saaren
mukaan.
Hallinnollisesti ja kirkollisesti Viitasaari kuului
aluksi 1560-luvulla perustettuun Rautalammin
suureen erämaapitäjään, mutta pitäjän laajuuden
ja matkojen pituuden vuoksi se alkoi ennen
pitkää pyrkiä eroon Rautalammista. Lopullinen
ero tapahtuikin vuonna 1635. Näin muodostuneesta Viitasaaresta irtautuivat myöhemmin
Kivijärvi, Pihtipudas, Konginkangas ja Kannonkoski.
Jyväskylän kylässä talojen lukumäärä lisääntyi
tasaisesti niin, että kaupungin perustamisen
aikoihin 1830-luvulla se oli Laukaan emäpitäjän
suurin
kylä.
Paikalle
kehittyi
vilkas
markkinapaikka ja viralliset markkinaoikeudet
Jyväskylä sai vuonna 1801. Kaupungin
perustamista alettiin valmistella 1820-luvulla
C.C.Rosenbröijerin aloitteesta. Vuonna 1837
Jyväskylä sitten saikin kaupunkioikeudet.

Engelin laatima ajalle tyypillinen ruutukaava
www3.jkl.fi/historia/lyhyt/

Jyväskylän esimerkkiä noudattaen myös noin
11 000 asukkaan Viitasaari ryhtyi valmistelemaan kaupungin perustamista 1850-luvun
alkupuolella perustellen hankettaan mm.
oppilaitosten ja terveyspalvelusten tarpeella sekä
seudun kauneudella ja sen koskien tarjoamilla
tulevaisuudennäkymillä. Kaupungin perustamishankkeen
aloittajana
oli
kapteeni
G.
Rosenbröijer ja aktiivisten puuhamiesten
joukossa olivat myös lautamies Lauri Ruuska ja
talollinen Markus Ruuska. Kaupungin paikaksi
ehdotettiin Kymönkosken kylän Vertmansaaren
talon tiluksia. Hanke kuitenkin kariutui v. 1860
seitsemän vuoden toiveikkaan ”taistelun”
jälkeen ja hautautui yli sadaksi vuodeksi aina
vuoteen 1996 asti, jolloin Viitasaaresta tuli
kaupunki. Viitasaari on tunnettu järvistään ja
koskistaan. Sen alueella on kaikkiaan yli 300
järveä ja lampea, joiden pinta-ala on n. 21%
koko kaupungin pinta-alasta.

"Kaupunki oli siis perustettu, mutta asukkaita
puuttui kuin muinaisesta Roomasta". Tämä
historioitsijan toteamus piti hyvin paikkansa,
sillä kaupungin alueella oli vain pari taloa,
muutama torppa ja markkinapaikka, ja nekin
kaikki jäivät uuden ruutuasemakaavan alle.
Asukkaiden valitseminen oli järjestysoikeuden
tehtävä ja joulukuussa 1837 se myönsi porvarioikeudet yhdeksälle henkilölle ja seuraavana
vuonna 22 porvaria ja jokunen työmies sai
oikeudet. Ensimmäiset asukkaat, nuoret kauppiaat ja käsityöläiset, tulivat etupäässä eteläisen
177 -vuotias Jyväskylä taas on tunnettu kouluSuomen rannikkokaupungeista. Vuoden 1838
ja kulttuurikaupunkina ja saanut lisänimen
lopussa Jyväskylässä asui kaikkiaan 189
Suomen Ateena. Lyseon tunnetuimpia kasvatteja
henkilöä. (www3.jkl.fi/historia/lyhyt/)
lienee Alvar Aalto, jonka suunnittelemat
korkeakoulurakennukset (mm. päärakennus,
harjoituskoulu, kirjasto ja uimahalli) ja
Säynätsalon kunnantalo valmistuivat 1950luvulla. Kulttuurikaupunkina Jyväskylä alkoi
saada lisää uskottavuutta sen jälkeen kun
ensimmäiset, myöhemmin Jyväskylän Kesäksi
nimetyt kulttuuripäivät pidettiin ensimmäisen
kerran vuonna 1955.
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Viitasaari ja Jyväskylä tänään

Viitasaari
Kuva osoitteesta: www.paramotor.fi / lento 28

Jyväskylä, Lutakko
Kuva osoitteesta:www.vastavalo.fi/normal_lutakko
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Marita Nygrén

Terveisiä Savonlinnasta
Savonlinnan Sukututkimuspäivillä 1416.3.2014.
Ensin työ ...

Ensi vuonna Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät järjestään Salossa. Ja sitä odotellessa
Vantaan sukututkinusseura järjestää syksyn
mittaan Tikkurilassa "Kuulutko sukuuni"
tapahtuman.

Tämän vuoden Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät järjestettiin Savonlinnassa. Se on
synnyinkaupunkini joten lupauduin mukaan.
… ja sitten huvi
Perjantai iltana Savonlinna otti minut vastaan
erittäin
tuulisena
mutta
aurinkoisena.
Lauantaiaamuna laitoimme sukuseuramme
sihteerin, Markku Ruuskasen kanssa esittelytilan
kuntoon. Paikka oli aurinkoisella terassilla,
aivan sisääntuloaulan kyljessä. Siis oikein
hyvässä paikassa vierailijoiden käyntiä varten.
Paikalla oli useita sukuseuroja esittelemässä
omia tuotteitaan ja tietojaan kävijöille. Ihmisiä
kulki siellä runsaasti.

Savonlinnan teatteri on valinnut 100-vuotis
juhlanäytelmäkseen Aleksis Kiven Seitsemän
veljestä. Laurina tässä näytelmässä esiintyi
Matti Ruuska. Esityspäiväkin sattui sopivasti
lauantai-illaksi, joten päätimme mennä porukalla
katsomaan esitystä sekä viemään sukuseuran
tervehdyksen kukkien ja viimeisen Ondruskalehden kera.

Nauru raikui katsomossa ja esiintyjät juoksivat
välillä katsomonkin puolella. Nuoret näyttelijät
Sukuseuran hallituksesta olivat paikalla Markun ja ohjaaja olivat tehneet hyvän ja mukaansaja minun lisäkseni puheenjohtajamme Asko tempaavan esityksen.
Ruuskanen sekä Lea Kokko ja Marita Nygren.
Olimme oikein tyytyväisiä iltaan.
Sukututkimuspäivät ovat pääasiassa sukututkimuksen esittelyä ja luentotilaisuuksia. Siellä
Raija Peltola
voi tutustua myös sukukirjojen tekoon ja
painatukseen, sukututkimuksessa käytettäviin
tietokantoihin ja arkistoihin sekä nykyään myös
geenisukututkimuksen saloihin.

Kuva: Raija Peltola
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Sukuseuran hallituksen yhteystiedot
Puheenjohtaja
Asko Ruuskanen,
Viljelijäntie 16, 70260 Kuopio
Email: asko.ruuskanen(at)kolumbus.fi
p. 0500-759250
Varapuheenjohtaja
Outi Rytkönen
Kirkkosaarentie 313, 72400 Pielavesi
Email: outirytkonen(at)suomi24.fi
Sihteeri
Markku Ruuskanen
Vaaratie 4, 05200 Rajamäki
Email: markkuj.ruuskanen(at)kolumbus.fi
p. 050-5729534
Seppo Ruuskanen,
Hoilonkatu 6, 18150 Heinola
Email: seppoj.ruuskanen(at)phnet.fi
p. 0400- 770323
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Reino Ruuskanen,
Kuuselankatu 31, 04400 Järvenpää
Email: reino.ruuskanen(at)luukku.com
p. 041-4601088
Lea Kokko
Ristikkokatu 3 B 19, 00580 Helsinki
Email: kokkolea(at)gmail.com
p. 044-5945230
Marita Nygrén
Klaavuntie 1 B 13, 00910 Helsinki
Email: marita.nygren(at)gmail.com
p. 040-7089794
Raija Peltola
Peltolantie 1 D 13
04600 Mäntsälä
Email: raijahpeltola(at)gmail.com
p. 0400-814 931
Jorma Ruuska
Kylväjäntie 2 B 8, 33340 Tampere
Email: jore1958(at)gmail.com
p. 040-5418754

