RUUSKANEN-RUUSKA SUKUSEURAN
SUKUVIESTI NRO 11 (04/2010)
Sukukokous lähestyy ja kirja valmistuu
Luminen pakkastalvi hellittää otettaan. Tätä kirjoittaessani Kuopion korkeudella satelee hiljalleen
vettä, lämpöasteitakin mittarissa pari kappaletta.
Sinänsä pakkastalvesta oli monta kertaa kirjatoimikunnan näkövinkkelistä katsottuna hyötyä.
Hyvällä omallatunnolla oli mukava istahtaa tietokoneen ääreen, eihän voinut ulos lähteä
harrastamaan liikuntaakaan. Miksi sitten istahdin tietokoneen ääreen? Asia oli monta kertaa hyvin
"sukuseurallinen." Oli sukutaulujen tekstien oikolukua, oli sähköpostien lähettelyä ja hyvin monta
muuta asiaa.
Markku J. Ruuskasen vuosikymmenien sukututkimusharrastus alkaa tältä osin saada päätepisteen.
Ruuskanen-Ruuska sukuseuran sukukirja valmistuu Ikaalisten sukukokoukseen mennessä.
Juoksuratavertauksella arvioituna työ etenee loppusuoran kirivaiheessa. Anja Gustafssonilla on
kaikki sukukirjan kolme osaa viimeistelyvaiheessa painokoneelle lähetettäväksi. Ykkösoffset sai
kirjatoimikunnan esityksestä hallituksen hyväksymällä päätöksellä sukuseuralta töitä. Sukuseuran
jäsenet ja ei vielä jäsenet, käyttäkää ennakkotilausetua hyväksenne. Ennakkotilauksella ja kirjojen
maksulla toukokuun loppuun mennessä varmistatte kirjojen saannin.
Sukuseuran varallisuus ei mahdollista kovin suurta painosmäärää hankkia varastoon odottamaan
mahdollisia myöhempiä ostajia. Tilausohjeet ja hinnat löytyvät tämän lehden takasivulta.
Sukuseuramme perustamisen jälkeiseen toiseen sukukokoukseen kokoonnumme, toivottavasti
erittäin suurella joukolla, Ikaalisten kylpylään lauantaina 31.7. Kokouksen jälkeen päivä jatkuu
kylpylän viereisen lammen rannalla kesäteatterinäytelmän katselulla. Sunnuntaina 1.8. ohjelma
jatkuu seppeleen laskulla Ikaalisten kirkon vieressä olevalla sankarihautausmaalla ja sen jälkeen
jumalanpalveluksella kirkossa. Tällä kertaa meillä oli sen verran "tuuria", että kirkkoon saamme
saarnaamaan papin sukunimeltä Ruuskanen. Sukukokouksen ohjelma on lehden sisäsivulla.
Sukuseuran kotisivulla löytyy myös Espoon Markku Ruuskasen viimeisimmät ajankohtaiset
kokoustietopäivitykset.
Toivotan jokaiselle aurinkoista kevättä ja tulevaa kesää, nähdään Ikaalisissa.
Lapsiperheiden vanhemmille muistin virkistystä, tulkaa paikalle koko perheen voimin.
Asko Ruuskanen
Viljelijäntie 16
70260 Kuopio
puh. 0500 759250
sähköposti: asko.ruuskanen(at)kolumbus.fi
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Hallitusasioita
Sukuseuran hallitus kokoontui 16.3.2010 Sukuseurojen Keskusliiton tiloissa. Uusia jäseniä
hyväksyttiin kymmenen henkilöä. Jäsenmäärä maaliskuusa 2010 oli 239 jäsentä. Kokoukseen
mennessä 180 jäsentä oli hoitanut tammikuussa lähetetyn jäsenmaksunsa 25 euroa.

Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuosilta 2008 ja 2009.
Tilinpäätösasiakirjat on luettavissa tässä lehdessä jäljempänä. Tilit ja hallinto käyvät
tilintarkastajilla tarkastettavina ja ne tulevat hyväksyttäväksi seuran kesällä pidettävään
kokoukseen.
Talousarviota suunniteltiin tehtäväksi sillä perusteella, että jäsenmäärä vuonna 2011 olisi 270
jäsentä ja vuonna 2012 280 henkilöä. Talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevat hyväksyttäviksi
seuran kokouksessa.
Sukukirja menee painoon
Hallitus hyväksyi Ykkösoffset Oy:n tarjouksen sukukirjan painatuksesta. Kirjan markkinointi on
aloitettu ennakkotilaajille lähetettävällä kirjatarjouksella, joka on tässä lehdessä jäsenille. Kirjaa
myydään kahden kirjan pakettina siten, että Ruuskanen-kirjan tarjoukseen sisältyy tekstiosa ja
kirjan osa II (Ruuskasten sukutaulut ) ja Ruuskan kirjan tarjoukseen tekstiosa ja osa III (Ruuskan
sukutaulut). Kirjaa on myös saatavissa kaikkien kolmen kirjan pakettina. Ruuskanen-kirjapaketin
hinta on 60 euroa ja Ruuskan 55 euroa sekä kaikkien kolmen osan paketti 80 euroa. Kirja
julkaistaan sukukokouksessa ja on sieltä lunastettavissa. Jos kirjapaketti lähetetään postitse,
hintoihin lisätään postikulut.
Sukukokous Ikaalisissa
Tässä lehdessä on kutsu sukukokoukseen 31.7.-1.8.2010 Ikaalisiin. Kokous alkaa Ikaalisten
Kylpylässä ilmoittautumisella klo 11.00, ruokailulla klo 12.00 ja kokousohjelmalla klo 13.00.
Iltaohjelmassa on teatteriesitys ja tanssia Kylpylässä ja vesitropiikki majoittuville. Muille kuin
majoittuville Kylpylän palvelut ovat käytettävissä normaaleja maksuja maksamalla.
Sunnuntain ohjelmassa on seppeleenlasku ja jumalanpalvelus Ikaalisten kirkossa.
Osallistumismaksu on 30 euroa aikuisilta ja 10 euroa 5-15 vuotiailta. Alle 5-vuotiaat voivat
osallistua kokoukseen ilmaiseksi.
Kirjan ennakkotilauksen jo tehneille on tämän lehden mukana pankkisiirto maksua varten.
Kirjat pyydetään maksamaan viimeistään 31.5.2010, jotta kirjat saadaan lunastettua kirjapainosta.
Kirjan tilaukset ja ilmoittautumiset tehdään mieluiten
sähköpostilla osoitteeseen: markkuj.ruuskanen(at)kolumbus.fi
tai postitse osoitteella Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry
Vaaratie 4, 05200 Rajamäki.
Puhelimitse tilauksia ottavat vastaan:
Asko Ruuskanen p. 0500-759250
ja Lea Kokko p. 050-5945230.
Tilauksessa on mainittava tilaajan nimi ja osoite sekä tilattava kirjapaketti.
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Toivo Ruuskasen ja Alina Poutasen hääkuva
Morsiamen vieressä järjestyksessä sisaret Amalia Väyrynen, Tyyne Tuomisto (tuossa ehkä vielä
Poutasia, kotoisin Kurkijoelta), veli Ismael Poutanen vaimoineen. Reunimmainen vasemmalla on
valokuvaaja Pekka Saastamoinen, joka on kameran viritettyään kiirehtinyt mukaan kuvaan.
Sulhasesta oikealle eturivissä vanhemmat Miina ja Oskar Ruuskanen, Toivon vanhin sisar Ester
Saunisto sylissään Leena (myöh. Ahtiainen), Einari Saunisto sylissään Maija (myöh.Tolvanen ).
Seur. rivissä morsiamen ja sulhasen välissä toiseksi vanhin sisar Helmi (myöh. Tuomainen), Miinan
ja Oskin välissä Erkki Ruuskanen, Toivon nuorin veli, Kuuselan isäntä, seuraavaa emme tunne,
mutta sitten on Aino Ahonen (s.Ruuskanen, Kustaan sisko) ja vissiin miehensä Severi, josta näkyy
silmät. Seuraava sotilaspukuinen mies on veli Lauri, Toivosta vähän nuorempi, myöhemmin
Männikön isäntä. Laurin ja S. Ahosen takana seisova pariskunta ovat melko varmasti Oskar ja
Kerttu Immonen, Oskar oli Miina-emännän veli. Osk.Ruuskasen tajana seisova mies lienee Anselm
Immonen, Miinan veli hänkin. Ylempänä takana oikeanpuoleisen koivun alla ovat mielestäni Matti
ja Elsa Huittinen (Elsa on se vaaleatukkainen nainen).He olivat talonväen lähiystäviä, pankinjohtaja
ja kätilö, mutta Timo ei ole asiasta varma, sen sijaan Ismelin vaimon kohdalla ihan takana seisova
pitkä mies on Kalle Kämäräinen, Erkki Kämäräisen isä Heikkilästä. Tunnistamistamme henkilöistä
elossa on vain Saunistojen tytär Maija Tolvanen, hyväkuntoinen leski Savonlinnassa.
Tunnistajat Tuula ja Timo Ruuskanen
Ismael Poutasen yläpuolella on Väinö Alfred Ruuskanen sylissään poikansa Mikko.(tunnistaja
Markku Mikonpoika Ruuskanen)
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RUUSKANEN-RUUSKA SUKUSEURA RY
KOKOUSKUTSU SUKUSEURAN KOKOUKSEEN
Aika ja paikka

Ikaalisten Kylpylä
Päärakennus Maininki Osoite:
Hämyläntie 2, 39500 Ikaalinen
31.7.2010 klo 11.00 alkaen ilmoittautuminen
Klo 12.00-13.00 lounas

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Sukukokouksen avaus klo 13.00
2. Sukukokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta sekä
kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Seuran tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
edellisen sukukokouksen jälkeiseltä ajalta
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen
7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle sukukokousta seuraaville kahdelle
vuodelle, jäsenmaksuista päättäminen seuraaville kahdelle vuodelle ja
talousarviosta päättäminen seuraaville kahdelle tilikaudelle
8. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen
9. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
Aiemmat jäsenet:
Asko Ruuskanen, (pj.), Anja Gustafsson (varapj), Reino Ruuskanen, Seppo Ruuskanen,
Markku Ruuskanen, Jorma Ruuska, Lea Kokko, Vesa Ruuska, Sanna Ruuskanen
10.Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta kahdelle seuraavalle
tilikaudelle
Aiemmat tilintarkastajat:
Jali Ruuskanen ja Olli-Mikko Ruuskanen sekä varatilintarkastajat Jukka Immonen sekä Outi
Rytkönen
11.Sukuseuran sääntömuutosasia:
Hallitus esittää sukukokoukselle, että seuran sääntöjen 3 §:n 1 momentti muutetaan
seuraavasti:
Nykyinen 3 § 1 momentti:

3 § Jäsenet
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai
äidin puolelta on sukuihin kuuluva tai joka avioliiton tai siihen verrattavan rekisteröidyn
parisuhteen kautta on siihen liittynyt.
Esitys (lisäys tummennettu):
3 § Jäsenet
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai
äidin puolelta on sukuihin kuuluva tai joka avioliiton tai siihen verrattavan rekisteröidyn
parisuhteen kautta on siihen liittynyt.
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö,
joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.
12.Huomioimissääntöjen hyväksyminen
13.Kahvitauko
14.Sukukirjan julkaiseminen, juhlapuhe Anja Gustafsson
15.Sukukirjan osien II ja III esittely (Markku Ruuskanen)
16.Muut asiat, huomionosoitukset ja tiedotusasiat
17.Seuraavan sukukokouksen aika ja paikka
18.Kokouksen päättäminen
RUUSKANEN-RUUSKA sukuseura ry:n hallitus

Oheisohjelmat
Kesäteatteriesitys on luvassa Ikaalisten Kylpylän alueella 31.7.2010 klo 18.30.
• Esitys on nimeltään "Lemmen hotelli - Mimosan hipiä." Näytelmä perustuu Juicen
kappaleisiin ja on siis musiikkinäytelmä.
• Ohjaaja Otto Kanerva.
• Sukuseuralaisille lipun hinnat ovat 15 euroa aikuiset ja lapset 5-14 vuotiaat 8
euroa.
Teatterilippuja myydään paikan päällä.
Kylpylässä on majoittuville käytettävissä:
• Vesitropiikki ja saunat / 2.5 tuntia / hlö
• Lauantai-ilta 31.7. jatkuu klo 20.45 alkaen tanssin merkeissä
• Mahdolliset Vesitropiikkikäynnit sekä iltaravintolan pääsyliput ei yöpyjät maksavat
suoraan paikan päällä osastoilla.
Sunnuntain 1.8.2010 ohjelmassa on seppeleenlasku Ikaalisten sankarihaudoille klo 9.30
ja jumalanpalvelus klo 10.00 Ikaalisten kirkossa. Jumalanpalveluksessa saarnaa Hannu

Ruuskanen.
Osallistumismaksut sukukokoukseen ovat:
• yhdeltä aikuiselta 30 euroa ja osallistujan ollessa 5-15 vuotias osallistumismaksu on
10 €.
• Alle 5-vuotiaat saavat osallistua ilmaiseksi kokouksiin.
• Osallistumismaksu sisältää kokousohjelman lisäksi ruokailun Kylpylän seisovasta
pöydästä ennen sukukokouksen alkua.
Ilmoittautuminen Sukukokoukseen:
• voitte ilmoittautua mieluiten sähköpostilla osoitteeseen:
markkuj.ruuskanen@kolumbus.fi. tai postitse osoitteella Ruuskanen-Ruuska
sukuseura ry, Vaaratie 4, 05200 Rajamäki.
• Puhelimitse ilmoittautumisia ottavat vastaan Asko Ruuskanen p. 0500-759250 ja
Lea Kokko p. 050-5945230.
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Ruuskanen-Ruuska sukukirja ilmestyy
Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry julkaisee pitkään valmisteilla olleen sukukirjan
Ikaalisissa 31.7.2010 pidettävässä sukukokouksessa. Sukuseura on kerännyt suku-tietoja
monia eri lähteitä käyttäen sukuun kuuluvista yhteensä lähes 20.000 henkilöstä.
Sukukirja julkaistaan kolmena osana siten, että kaikille yhteiseen ensimmäisen osaan
tulee kirjan tekstiosuus. Kakkososaan tulee Ruuskanen-sukuhaaroihin kuuluvien
henkilöiden sukutaulut ja kolmososaan Ruuska-sukuhaaroihin kuuluvien henkilöiden
sukutaulut.
Tekstiosa sisältää kuvauksia sukuhaarojen kanta-alueista ja suvun leviämisestä eri puolille
Suomea ja maailmaa sekä kertomuksia suvun jäsenten elämästä 1600-luvulta 2000luvulle. Siinä on myös kerrottu suvun osallistumisesta yhteiskunnalliseen toimintaan ja
kautta vuosisatojen käytyihin sotiin. Kakkos- ja kolmososassa Ruuskanen-Ruuska-sukua
esitelty on sukuhaaroittain ja kanta-alueittain. Kakkososassa on 2479 sukutaulua
Ruuskasista ja kolmososassa 1152 sukutaulua Ruuskista. Sukukirjan kolmessa osassa on
yhteensä 183 kpl valokuvaa kiinnostavista henkilöistä ja tapahtumista.
Sukukirjaa myydään ennakkotilaajille kolmena pakettina.
1. Ruuskasen sukuhaaroihin kuuluville tarjotaan tekstiosaa ja sukukirjan toista
osaa pakettihintaan 60 euroa.
2. Ruuskan sukuhaaroihin kuuluville tarjotaan tekstiosaa ja kolmatta osaa
pakettihintaan 55 euroa.
3. Sukukirja on myös mahdollista ostaa kaikkien kolmen osan sarjana hintaan
80 euroa.
Pakettihinnat ovat voimassa ennakkotilatuille ja toukokuun 2010 loppuun mennessä
maksetuille kirjoille, jotka käydään noutamassa Ikaalisissa 31.7.2010 pidettävästä
sukukokouksesta. Jos tilausta ei noudeta sukukokouksesta, tilaus toimitetaan postitse ja
hintoihin lisätään postituskulut. Kirjojen hinnat sukukokouksen jälkeen tilattuna nousevat
10 euroa paketilta.
Sukukirjaa voitte tilata ja sukukokoukseen sekä jäseneksi voitte ilmoittautua mieluiten
sähköpostilla osoitteeseen: markkuj.ruuskanen(at)kolumbus.fi.
tai postitse osoitteella Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry, Vaaratie 4, 05200 Rajamäki.
Puhelimitse tilauksia ottavat vastaan:
Asko Ruuskanen p. 0500-759250
ja Lea Kokko p. 050-5945230.
Tilauksessa on mainittava tilaajan nimi ja osoite sekä tilattava kirjapaketti.
Ennakkotilauksen/ilmoittautumisen lähettäneille toimitamme maksua varten pankkisiirron
tai maksuyhteystiedon.
Sukukokouksen osallistumismaksu on:
• 30 euroa aikuisilta ja 5-15 vuotiailta 10 euroa.
• Alle 5-vuotiaat osallistuvat kokoukseen maksutta.

• Ellette vielä ole sukuseuran jäsen, jäseneksi voitte halutessanne ilmoittautua esim.
kirjatilauksen yhteydessä.
Jäsenmaksu on 25 € vuodelta 2010.
Ystävällisin sukuseuraterveisin
RUUSKANEN-RUUSKA SUKUSEURA RY Hallitus
•
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RUUSKANEN-RUUSKA Sukuseura ry

Toimikausi

TOIMINTAKERTOMUS

1.1.2008-31.12.2009

Ruuskanen-Ruuska sukuseura perustettiin vuonna 2006 ja hallitukseen kuuluivat
sukukokoukseen 2008 saakka: Hallituksen puheenjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski ja
jäsenet Asko Ruuskanen, Jarmo Ruuska, Seppo Ruuskanen, Markku J. Ruuskanen, Lea
Kokko, Kaisa Miettinen, Jorma Ruuska ja Reino Ruuskanen. Vuoden 2008 ja 2009
jäsenmaksu oli 25 euroa vuodelta.
Sukukokouksen ajankohdaksi oli päätetty heinäkuu 2008 ja kokouspaikaksi Nilsiä.
Sukukokous järjestettiin hallituksen toimesta Nilsiässä 28.7.2008. Kokouksessa valittiin
seuran uudeksi puheenjohtajaksi Asko Ruuskanen Kuopiosta ja hallituksen muiksi
jäseniksi Reino Ruuskanen Järvenpäästä, Markku Ruus-kanen Nurmijärveltä, Jorma
Ruuska ja Sanna Ruuskanen Tampereelta, Lea Kokko ja Vesa Ruuska Helsingistä, Anja
Gustafsson Tammisaaresta ja Seppo Ruuskanen Heinolasta. Tilintarkastajiksi valittiin Jali
Ruuskanen ja Olli-Mikko Ruuskanen sekä varalle Pirkko Ruuskanen-Parrukoski ja Outi
Rytkönen. Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin. Jäsenmaksu päätettiin pitää 25
eurona vuosilta 2009 ja 2010. Lea Kokko valittiin sukukokouksessa seuran
kunniajäseneksi.
Hallitus oli julistanut vuonna 2007 vaakunakilpailun. Vaakunakilpailuun oli saatu kolmelta
kilpailijalta yhteensä neljä ehdotusta suvun vaakunaksi. Vaakunaehdotuksia käsittelemään
hallitus valitsi keskuudestaan kolmen jäsenen toimikunnan. Sukuvaakunaksi vahvistettiin
sukukokouksessa Nilsiässä heraldikko Harri Rantasen avustuksella suunniteltu vaakuna,
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. Ensimmäinen vaakuna ja standaari luovutettiin
Markku J. Ruuskaselle. Vaakuna rekisteröitiin Suomen Heraldisessa seurassa numerolla
1488. Vaakunaa on markkinoitu seuran teettämällä pöytästandaarilla. Sukustandaareja on
luovutettu numeroituina Kaisa Miettiselle ja Sukuseurojen Keskusliitolle.
Sukuseuralla on internet-sivut, joita hoiti syksyyn 2008 saakka Markku T. Ruuskanen
Espoosta ja siitä alkaen Sanna Ruuskanen Tampereelta. Nettisivujen osoite on:
http://www.suku.1g.fi/. Sukuseuran lehti on ilmestynyt toimintakauden aikana kolme kertaa
vuonna 2008 ja samoin kolme kertaa vuonna 2009. Sukuseuralle ei vielä ole saatu tehtyä
omaa laulua, jota on toivottu. Esityksiä otetaan edelleen vastaan sukuseuran lauluksi.
Sukukirjan julkaiseminen on ollut seuran eniten työllistävä hanke. Kirjaa varten hallitus
valitsi keskuudestaan kirjatoimikunnan, johon ovat kuuluneet Asko ja Markku Ruuskanen
sekä Lea Kokko ja Anja Gustafsson. Kirjaa valmisteltiin painettavaksi kolmena niteenä,
joista yhteen tulee tekstiosa ja kahteen muuhun Ruuskanen ja Ruuska-suvun sukutaulut.

Kirjaan tulee lähes 20.000 hengen tiedot ja tekstiä yli 100 sivua sekä kuvia eri aikakausilta.
Hallitus on valmistellut toimikauden loppupuolella Ikaalisissa kesällä 2010 järjestettävää
kolmatta suku-kokousta, jossa sukukirja on tarkoitus julkaista. Kokouksessa esitetään
hyväksyttäväksi seuran huomioimissäännöt, jotka koskevat erilaisia huomionosoituksia
jäsenille ja muille tahoille.
Seuran jäsenmäärä vuoden 2008 lopussa oli 219 henkilöä ja vuoden 2009 lopussa 229
henkilöä, kun tavoitteena oli 230 jäsentä vuoden 2009 aikana. Seuran toimintakulut
toimintakaudella 2008 olivat 5.899,25 euroa ja toimintatuotot 4.054,26 euroa sekä sijoitusja rahoitustuotot 5,74 euroa. Vuoden 2009 toimintakaudella toimintakulut olivat 8.626,39
euroa, toimintatuotot 7.105,00 euroa ja sijoitus- sekä rahoitustuotot 1,52 euroa. Tilinpäätös
oli alijäämäinen vuoden 2008 lopussa 1.839,25 euroa ja vuoden 2009 lopussa 1.519,87
euroa.
Tilinpäätöksen tappiollisuus johtui sukukirjan arvioitua suuremmista valmistelukuluista,
jotka yhteensä olivat 10.616,16 euroa. Pankkitilin saldo vuoden lopussa oli 536,87 euroa ja
koneet sekä kalusto 203,90 euroa. Tuotot ja kulut ilmenevät tuloslaskelmasta ja aineelliset
hyödykkeet sekä pankkitilin saldo taseesta.
Helsingissä 16.3.2010
Asko Ruuskanen

Anja Gustafsson

Lea Kokko

Seppo Ruuskanen

Markku Ruuskanen

Reino Ruuskanen

Tilinpäätösmerkintä
Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Aika ja paikka
Espoo 29.3.2010
Jali Ruuskanen
Olli Ruuskanen

Sivut 10-11

IKAALISTEN KYLPYLÄN TARJOUS
MAJOITUSVARAUKSET
Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry
Ajankohta

31.7. - 1.8.2010

Henkilömäärä

n. 250 henkilöä

Majoituskiintiö /

• 25 kahden hengen huonetta varattu / Päärakennus Maininki La-Su
• 75 kahden hengen huonetta varattu / Hotelli Ikaalia / KylpyläHotelli
• Majoitushotelleista kulku n. 300 m Päärakennus Maininkiin, jossa
kaikki palvelumme sijaitsevat
• jokainen varaa ja maksaa itse majoituksensa, majoituskiintiö
voimassa 31.5.2010 saakka
Huoneet saatte käyttöönne tulopäivänä 15.00 alkaen ja ne luovutetaan
lähtöpäivänä 12.00 mennessä. Reception Päärakennus Mainingissa.

Hinta / majoitus /
1 vrk

•
•
•
•
•

168 € / huone / 2 aikuista
114 € / huone / aikuinen yksin asuessa TAI pariton ryhmässä
169 € / huone / 2 aikuista + 1-2 lasta alle 15v
114 € / huone / 1 aikuinen + 1 lapsi alle 15v
130 € / huone / 1 aikuinen + 2 lasta alle 15v

Päärakennus Maininki

• 118 € / huone / 2 aikuista
• 89 € / huone / aikuinen yksin asuessa TAI pariton ryhmässä
• 119 € / huone / 2 aikuista + 1-2 lasta alle 15v
• 89 € / huone / 1 aikuinen + 1 lapsi alle 15v
• 105 € / huone / 1 aikuinen + 2 lasta alle 15v
Hotelli Ikaalia / Kylpylä-Hotelli / Hotelli Terme

Hinta / majoitus /
2 vrk

•
•
•
•
•

336 € / huone / 2 aikuista
228 € / huone / aikuinen yksin asuessa TAI pariton ryhmässä
338 € / huone / 2 aikuista + 1-2 lasta alle 15v
228 € / huone / 1 aikuinen + 1 lapsi alle 15v
260 € / huone / 1 aikuinen + 2 lasta alle 15v

Päärakennus Maininki

•
•
•
•
•

218 € / huone / 2 aikuista
169 € / huone / aikuinen yksin asuessa TAI pariton ryhmässä
218 € / huone / 2 aikuista + 1-2 lasta alle 15v
169 € / huone / 1 aikuinen + 1 lapsi alle 15v
201 € / huone / 1 aikuinen + 2 lasta alle 15v

Hotelli Ikaalia / Kylpylä-Hotelli / Hotelli Terme
+ 16 € / vrk muille lapsille (alle 15v) junnupatja
+ 7 € / matkasänky
+ 30 € / vrk aikuinen (15v alkaen) lisävuoteella 2-hengen huoneessa
YkkösBonuskortilla 9 € / huone / vrk alennusta.

Sisältö / henkilö / vrk

•
•
•
•
•
•
•

yöpyminen
aamiainen
Vesitropiikki ja saunat (2.5 h) iltapäivällä tai illalla
Vesitropiikki ja saunat (2.5 h) aamulla
kuntosalin vapaa käyttö
wellness & sport-ohjelmat hotelliasukkaille (ks liite)
vapaa sisäänpääsy illalla tanssiravintolaan

Jokainen varaa ja maksaa itse majoituksensa, ei toveripaikkoja.
Majoituskiintiö voimassa 31.5.2010 saakka, jonka jälkeen kiintiö
purkautuu, tämän jälkeen voimassa hinnaston mukaiset
majoitushintamme.
Yksittäisen majoitusvarauksen peruutus kuluitta viimeistään
edellisenä päivänä klo 16 mennessä.
Majoitusvaraukset:
Raija Tauru, puh 03- 451 2101
TAI E-mail: raija.tauru@ikaalistenkylpyla.fi
Ystävällisin terveisin
IKAALISTEN KYLPYLÄ OY
Raija Tauru myyntineuvottelija
Puh. (03) 451 2101 Fax (03) 451 2032
E-mail: raija.tauru@ikaalistenkylpyla.fi
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SUOMALAISIA KESKI-RUOTSISSA
Paremman toimeentulon toivossa lähtivät monet suomalaiset köyhistä ja puutetta
kärsivistä kodeistaan Suomessa 1500- ja 1600-luvulla Vermlantiin. Muuttoa edisti Kaarle
herttuan lupaus muuttajien saavan omaa maata ja verovapautta vähän asutetuilla
metsäseuduilla, joilla voitiin harjoittaa metsästystä, kalastusta ja kaskenpolttoa. Muuttoa
edisti nuijasodan ja venäläisten tekemien hyökkäyksien tuhot Suomessa, jolloin moni
asumus oli poltettu ja moni pelto tuhottu. Kaarle herttua oli todennut kuninkaan
virkamiesten harjoittavan laittomuuksia ja käyttävän kovaa virkavaltaa köyhiä talonpoika
kohtaan itäisessä valtakunnanosassa.
Henkilökohtaiset syytkin saattoivat olla edesauttamassa siirtolaisuutta. Ensimmäisten
siirtolaisten keskuudessa oli henkilöitä, jotka pakenivat rikostensa seurauksia ja ankaraa
isänvaltaa rakastuttuaan johonkin henkilöön, jota ankara isä ei hyväksynytkään lapsensa
puolisoksi.
Siirtolaisuus kohdistui Ruotsissa Bergslagenin, Taalainmaan ja Vermlannin alueille.
Suomalaiset olivat eniten asuttaneet metsäalueita Vermlannissa. Eniten
suomalaisasutusta oli Nora ja Södra Finnskogin, Nyskogin, Hvitsandin, Lekvattnetin
alueilla sekä puolessa Östmarkin ja Gräsmarkin alueita sekä Bogenin ja Gunnarskogin
alueilla.
Lähtöalueita Suomessa olivat Viitasaari, Rautalampi, Saarijärvi ja Laukaa KeskiSuomessa. K.A. Gottlund oli merkinnyt käydessään suomalais alueilla Malungissa
asukkaiden muistelleen Flemingin olleen niin pa ha maaherra, että sen takia oli muuttoon
lähdettävä.
Rautalammin pappilassa kirjoitettiin aikanaan seuraava papintodistus:
Kaikille rehellisille ja kunniallisille ihmisille, jotka tämän minun todistukseni saavat
Minä Jumalan sanan palvelija ja Rautalammin seurakunnan kirkkoherra Laurentius
Lamai teen tällä avoimella kirjeellä tiettäväksi, että talonpoika Hannu Heikinpoika
Hagansen kylästä, joka on ollut Ruotsissa elintilaa itselleen etsimässä ja minkä hän
on löytänyt Svärdnäsin pitäjästä Kindsin kihlakunnasta ja joka haluaa sinne lähteä
uudelleen ja joka nyt pyytää minulta todistusta siitä, miksi hän täältä pois on
lähtenyt ja onko hän jotain laitonta tehnyt tai käynyt jotain vastaan sanalla tai
väkivallanteoilla, mistä häntä ei kyllä kukaan voi syyttää.
Sen lisäksi hänen setänsä ovat täällä edelleen asumassa samoin kuin veljensä kuin
myös kolme veljensä lasta ja heillä on vähän maata, miksi hänen täytyi etsiytyä
muualle.
Sen tähden minä en voi kieltäytyä tätä todistusta hänelle antamasta kaikelta siltä
ajalta, kuin hän on täällä asunut ja noudattanut kristillistä ja kunniallista elämää.
Siksi pyydän minä kaikkia rehellisiä ja kunniallisia ihmisiä erityisesti Kindsissä ja
kaikkia mainitussa kihlakunnassa luotettavia miehiä ja alamaisia,
missä virassa tai toimessa he ovatkin, että he teoissa Jumalan tähden ja mitä
nimettyä Hannu Heikinpoikaa koskeekin häntä auttaisivat ja eivät hänelle pahuutta
tai laittomuutta tekisi tai jättäisi häntä auttamatta, tokihan heitä hyvittää Jumala
kaikkivaltias, joka yksin jumalallista armoaan jakaa ja armeliaisuuttaan palkitsee nyt

ja iankaikkisesti. Kirjoitettu Rautalammin pappilassa 10. helmikuuta 1584.
Kirjeestä kuvastuu mitä oivallisemmalla tavalla Hannu Heikinpojan elämäntilanne
Rautalammilla, johon jäivät sukulaiset pientä maa-alaa asumaan ja sieltä elantoaan
saamaan. Laittomuuksiin Hannu ei ollut syyllistynyt, vaan oli elänyt kunnialista elämään
kotimaassaan.
Kaarle herttua määräsi vuonna 1579 kirjeessään, että meidän voutimme ja kihlakunnan
kaksitoista uskottua miestä katsovat talonpaikat uusille asukkaille, ettei niitä tehdä
vanhoihin kyliin kanta-asukkaiden haitaksi. Kirjeessä myönnettiin uudisasutuksille
seitsemän vuoden verovapaus, jonka jälkeen torppa piti verolle panna ja arvioida. Vuonna
1581 kirjoitetussa uudessa kirjeessä verovapaus supistui kuuteen vuoteen.
Eniten suomalaisia muutti läntiseen ja keskiseen Vermlantiin. Normanin kirjassa mainitaan
suomalaisia sukunimiä keski-Ruotsissa useita kymmeniä ja niiden joukossa on myös
Ruoskainen eli Ruuskanen.
Östmarkin pitäjässä tavataan Sigrid Hämäläinen, joka mainitaan lyömättömäksi veijariksi
ja joka otti asuttavakseen Runjärven torpan, Juho Kauttoinen asutti Runjärven lahdessa
olleen torpan, Yrjö Porkka Kalfhöjdenin ja Antti Moilanen Sorktjärnin.
K.A. Gottlund mainitsee päiväkirjassaan vuodelta 1821 käyneensä samassa pitäjässä
Hollandstorpin kylässä Nils Perinpoika Ruuskoisen eli Niilo Pekanpoika Ruuskasen
talossa. Talonväki oli samaan aikaan kylässä pidettävissä häissä eikä paikalla ollut kuin
vanha eukko. Gottlund mainitsee tavanneensa Nilsiä myöhemmin Södra Finskogin
pitäjässä, missä vietettiin Katrinpäivää teurastamalla lammas ja valmistamalla olutta ja
paloviinaa. Juhla-aterialla ei puhuttu sanaakaan ja Nils-parka sai istua juhla-aterialla
muiden tavoin mykkänä kuin kala.
Elantonsa suomalaiset hankkivat metsästämällä kalastamalla ja karjanhoidolla. Satoa he
hankkivat kaskeamalla metsää. Metsä kaadettiin syksyllä ja kaski polettiin seuraavana
kesänä, jonka jälkeen ruis kylvettiin tuhkaan maata sen enempää muokkaamatta. Joillain
paikoin käytettiin kuusesta tehtyä risukarhia, jota yksi henkilö veti ja toinen ohjasi ja sen
sanotaan olleen suomalaisauran edelläkävijä.
Kasken raivausta tehtiin usein kaukaisiinkin metsiin, johon satoa sitten jouduttiin
varastoimaan kuoppiin ja hakemaan sitten tarpeen mukaan kotitanhualle. Kaskenpolttoa
alettiin 1600-luvulla rajoittaa lainsäädännöllä, kun todettiin sen hävittävän metsää
tarpeettoman paljon.
Tämä taas aiheutti suomalaisten muuttoa Norjan puolelle ja jopa Amerikkaan saakka.
Vuoden 1734 laissa annettiin rälssimiehille täysi oikeus kasketa omaan maataan.
Kruunun- ja perintötalonpojille oikeutta kaskeamiseen rajoitettiin.
Luvattomasta kaskeamisesta määrättiin laissa kymmenen taalarin sakko ja sadan taalarin
sakon sai se, joka poltti metsää ruukkialueilla tai asutuilla alueilla. Kaskeaminen katsottiin
rukiinkasvatukselle suomalaismetsissä 1800-luvun alussa välttämättömäksi elinkeinoksi.
Kaskenpolttoa lainsäädäntö ei kokonaan lopettanut, vaan sen teki vasta puunhinnan
nousu 1800-luvulla.
Metsästys ja kalastus olivat tärkeintä elinkeinolähteitä Vermlannissa. Alkujaan metsästys
oli täysin vapaa kansalaisoikeus. Nahkatavarat määrättiin 1600-luvun alussa tuotavaksi
kuninkaan nahkavarastoihin eikä niitä saanut kukaan muu enää ostaa. Hirveä sai
metsästää Olavinmessusta paastonaikaan saakka. Suomalaisten sanottiin v. 1622
metsästäneen hirviä, ilveksiä ja näätiä luvatta eikä edes kymmenesosa nahkoista ollut
tuotu kuninkaalliselle majesteetille vaan suurin osa oli myyty Vermlantiin ja muille
seuduille. Kalastusta harjoitettiin täysin vapaasti eikä siitä syntynyt riitoja metsästyksen
tapaan.

Karjanhoito oli myös tärkeä elinkeino Vermlannnissa. Karjaluettelo kertoo Hanebossa
asuneella yhdeksällä perheellä olleen yhteensä kuusi hevosta, yksi härkä, 28 lehmää,
kuusi hiehoa, 21 lammasta ja seitsemän sikaa. Varakkaimmilla talonpojilla saattoi olla
seitsemänkin lehmää hevosen ja nuoren karjan ohella. Rehua saatiin karjalle lyhyestä ja
ohuesta
ruohosta sekä Jussinparraksi kutsutusta ruohokasvista. Ruista kasvatettiin kaskimailla ja
ohraa ja kauraa peltotilkuilla. Vilja kuivatettiin riihessä ja jollei sitä ollut, saunassa.
Suomalaisia asui myös malmirikkailla alueilla ja jotkut saivat töitä jo 1600- luvulla
perustetuista kaivoksista, joita olivat mm. Finshyttan lähellä Filipstadia ja Nya
Kopparberget Västmanlandissa. Monet suomalaiset kuljettivat kaivoksen tarvitsemia puita
ja hiiliä.
Suomalaisten vanhin asumus oli kota, joka oli rakennettu toisiinsa nojaavien riukujen
varaan. Kodan eteläsivulla oli oviaukko ja kodan huippu oli avoin, jotta liedestä nouseva
savu voi sitä kautta poistua. Kota soveltui hyvin paimentolaiselämään, koska se oli helppo
siirtää paikasta toiseen. Pysyvämpään asutukseen siirryttäessä rakennettiin savutupa, jota
käytettiin aluksi monen tarkoitukseen asumisen lisäksi. Se toimi myös kylpypaikkana ja
viljan kuivaamotilana, kunnes riihi ja saunarakennus saatiin rakennetuksi.
Savutupaa lämmitettiin talvella joka päivä ja kesällä pari kertaa viikossa. Alkujaan tuvissa
oli räppänät, joita avaamalla saatiin savu poistumaan tuvasta. Vielä 1800-luvun lopulla
savutuvat olivat yleisessä käytössä Vermlannissa. Tupien sisustus oli hyvin yksinkertaista.
Seinän vierustoilla oli penkit ja niiden edessä karkeasta veistetty korkea pöytä.
Uudemmalla ajalla tupiin tuli sänkyjä ja kaappeja. Lämpöä saatiin kiviuunista.
Ruotsissa perustettiin Länsi-Intian eli Norra Suecian kauppakomppania, joka järjesti
matkoja Amerikkaan Delawareen. Sinne muutti useita satoja suomalaisia kuvernöörinä
toimineen everstiluutnantti Johan Prinzin alamaisiksi. Suomalaisia lähti Vermlannista
muiden mukana uuteen maailmaan. Uudessa maassa suomalaiset jatkoivat
maanviljelyksen harjoittamista elinkeinonaan.
He asuivat ystävällisissä suhteissa lähellä majailevien intiaanien kanssa, joiden sanottiin
olleen aiheuttamatta vahinkoa suomalaisille 160-luvun lopulla lähetetyssä kirjeessä.
Suomalaisten määrä suomalaismetsissä oli 180-luvulla jopa 10.000 henkeä.
Suomalaisalueille rakennettiin useita kirkkoja ja niihin palkattiin pappeja sanaa
julistamaan. Kouluja alettiin rakentaa 1860-luvulla alueelle. Ruotsin kielen suomalaiset
oppivat viimeistään koulutuksen myötä.
Lähde: Petrus Nordmann: Finnarne i Mellersta Sverige. Helsingfors 1888.
Markku Ruuskanen

