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Rosvoja ja poliiseja

Reetta Sesilia, Olli Heikinpoika, Maria Loviisa ja Herman syntyivät 1700-luvulla. Reetta Sesilia eli 
piikana ja kuoli 46 vuoden iässä. Olli Heikinpoika oli talollinen ja kuoli vanhuudenheikkouteen 78 
vuoden iässä. Hänen puolisonsa Maria Jaakontytär kuoli vanhuuteen 79 vuoden iässä. Maria 
Loviisa kuoli vuoden ikäisenä rokkoon. Herman puolestaan avioitui Ruuskasten sukuun ja kuoli 
Suomen sodassa 34 vuoden iässä. Näitä tietoja paljon muuta mielenkiintoista löytyy sukutauluista, 
joita on Ruuskanen-Ruuska - suvun arkistoon kertynyt jo yli 700 sivua.

Jokaisen lapsen nimellä on oma tarinansa, johon kietoutuvat lapsen vanhempien tarinat ja ajan 
henki. Suomalaisiksi etunimet muuttuivat vieraskielisestä alkuperästä, ja ympyrä on sulkeutunut. 
Adam ja Sofia ovat jälleen nykymaailmassa käteviä nimiä, koska kääntyvät helposti myös vieraalle 
kielelle. Moni modernilta kalskahtava nimi on puolestaan muunnos vanhasta; Anton oli jo1400-
luvulla Tonin edeltäjä. Jämäkät ja ajan saatossa suvussammekin suursuosionsa pitäneet Juho ja 
Anna juontavat juurensa hebreasta.

Kiehtovaa on etunimien historia. Kulttuurivaikutteet eivät ole tunteneet rajoja, eikä 
maapalloistuminen ole ainoa etunimistöön vaikuttanut tekijä. Kristinusko on ollut iso nimistön 
kehittäjä. Pakanalliset nimet, kuten Ihalempi tai Kaukomieli puuttunevat sukutauluista siksi, että 
suvun historiaa tunnetaan vain vähän ennen 1700 lukua. Tosin vielä 1870-luvulla pappi saattoi 
kieltäytyä kastamasta lasta Ilmariksi, koska ajateltiin sen olevan pakanallinen nimi. Kalevala toi 
mukanaan monta muutakin nimeä kuten Toivon, Onnin ja Ainon. Sukutauluistammekin voi todeta, 
että vasta 1800 luvun lopulla suomalaiset nimet pääsivät kalenteriin. Silloin tulivat Elnat, Ailit, 
Uunot ja Lempit.

Reetan ja aikalaisen tiedot kertovat yhteiskunnasta muutakin; lääkkeitä ja lääkäreitä oli vähän. 
Kuolinsyyt olivat kuvaavia; pilkkukuume, kuristustauti, pistos tai kohtaus. Kun elämänkaaret 
systemaattisesti pitenivät, loppuivat sukupuista myös kuolinsyyt. Sairaudet ja kuolema ovat tulleet 
yhä yksityisemmiksi asioiksi.

Suvussa edustettujen ammattien kautta voidaan seurata yhteiskunnallista kehitystä 
maanviljelysvaltaisesta Suomesta tietoyhteiskuntaan. Olemme sotilaiden, talollisten, torppareiden, 
piikojen ja loisten jälkeläisiä, joiden lapsille maapallon äärilaidat ovat muutaman bittiyhteyden 
päässä. Pelkkää kunniallista työelämää eivät kaikki sukulaiset ole elämäntyökseen tehneet. 
Lainkoura on ollut kovin tarttuvainen joihinkin sukumme jäseniin - ja Siperia tuttu. Onneksi on 
ollut olemassa lainvalvojia, jotka ovat kirjanneet pahat teot tarkasti ylös. Juuri nämä tiedot osaltaan 
auttavat meitä jäljittämään vuosisataisten takaisia sukulaisia. Sukuamme on ajan saatossa siunattu 
siis sekä rosvoilla että poliiseilla.

Sukutauluja on koottu riittävästi ja aloitamme sukukirjan tekemisen. Uskon, että monella meistä on 
mielessä sukulaisten elämästä asioita, jotka ansaitsevat tulla kirjatuksi ylös; rosvoista, poliiseista ja 
siltä väliltä. Myös omaa elämää kannattaa tarkastella kynän avulla ja kaivaa pöytälaatikkotarinat 
hyötykäyttöön suvulle. Olemme innostuneita lukemaan, mitä 1700 luvun kirjatut tarinat kertovat. 
Uskon, että vastaavan innon vallassa ovat meidän jälkeläisemme muutaman sukupolven päästä.

Olemme varautuneet kuuntelemaan, kirjaamaan ja kertomaan sukumme ja sukuseuramme asioita 
Nilsiässä 26.-27.7. ensi kesänä. Tule ja tuo perheesi mukana. Vietetään mieleenpainuva suvun juhla. 
Nähdään Nilsiässä! 
Pirkko Ruuskanen-Parrukoski



HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 

Markku Ruuskanen

Maaliskuun alussa pidetyssä hallituksen kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus 
vuosilta 2006-2007. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat tässä lehdessä ja ne esitetään kesän 
sukukokouksessa jäsenten hyväksyttäviksi. Jäsenmäärä hallituksen kokouksen aikaan oli 
saavuttanut 190 jäsenen rajan.

Hallitus keskusteli toimintasuunnitelmasta ja budjetista vuosille 2009 ja 2010. Talousarvion 
perusteeksi päätettiin jäsenmääräksi vuonna 2009 230 jäsentä ja vuonna 2010 250 henkilöä. 
Toimintasuunnitelma ja budjetti esitetään sukukokouksessa hyväksyttäviksi.

Pääpaino tulevassa toiminnassa tulee olemaan sukukirjan tekeminen, jota varten hallitus valitsi 
kirjatoimikunnan. Toimikunnan jäseniksi valittiin Markku Ruuskanen, Anja Gustafsson, Asko 
Ruuskanen ja Lea Kokko. Toimikunnalle annettiin oikeus täydentää itseään sopiviksi katsomillaan 
henkilöillä.

Hallitus hyväksyi vaakunatoimikunnan ehdotuksen sukuseuramme vaakunaksi. Vaakuna tullaan 
esittämään sukukokouksen hyväksyttäväksi kesän kokouksessa. Vaakunaa pyritään markkinoimaan 
tulevasta syksystä alkaen sen tultua hyväksytyksi standaareina, viireinä, postimerkkeinä ja muina 
vastaavina tuotteina. Markkinoinnista tulee päättämään tarkemmin kesäkokouksessa valittava 
hallitus.

 

Henkilöiden ja paikannimistä

Taavetti on ollut suosittu nimi miehillä 1800-luvulla. Siilinjärven hautausmaallakin on useampi 
Taavetti vaimoineen hautakivistä päätellen. Nämä kolme Taavettia, joista kirjoitin, on haudattu 
Nilsiään. Naisen nimistä Eeva on ollut suosittu ja Eeva Stiinan suku jatkaa edelleen nimen käyttöä.

Vaivionniementie lähtee Nilsiän puolelta Pajulahden taakse ja kulkee Uitonsalmen sillan kautta 
Vikinsaareen ja edelleen Ruuskansalon saareen. Milloin lienee sekin saari nimensä saanut, joka 
tapauksessa 1900-luvulla siellä on Ruuskasia asunut. Saari on Siilinjärven puolella. Siilinjärvellä on 
yhdellä asuinalueella myös Ruuskalantie.

Nilsiässä on Eitikankylällä maakartoissa Ruuskasensalo. Lie silloin maapalsta nimensä saanut, kun 
Martti-setäni myi Niemelän paikan ja osti tuon metsäpalstan ja Alapitkällä pienemmän asuinpaikan. 
Hän ei ehtinyt siellä kauan asua, kun hän sitten kaatui sodassa ja siksi hänet on haudattu 
Lapinlahden sankarihautaan.

Nilsiään tullessa Halunan kautta näky vasemmalla mäellä suuri rakennusryhmä. Vähän on puustoa 
edessä, kun talo ei ole aivan tien varressa. Siellä on Ruuskalanmäki, jossa Ruuskasia on asunut 
satoja vuosia. Nyt taloa asuttaa Korhosten suku jo useammassa polvessa. Aikoinaan taloon on tullut 
Korhonen vävyksi.

Melkein samalla kohtaa oikealla puolella tietä on Syrjänmäen Ruuskala, joka ei aivan näy tielle 
saakka, vaikka nämä talot näköyhteydellä toisiinsa ovatkin.

Kaisa Miettinen



RUUSKANEN-RUUSKA 
SUKUSEURA RY:N SUKUKOKOUS

26-27.7.2008

Nilsiässä, Nilsiän liikuntatalolla os. Koulupolku 10.

OHJELMA

La 26.7.2008

• Klo 11.00 - 13.00 ilmoittautuminen ja ruokailu, ruokailu viereisellä koululla. 
• Klo 13.00 sukukokous liikuntatalolla, kokouksen väliajalla ohjelmaa ja kahvit 
• Noin klo 16.00 sukukokous päättyy 

Iltaohjelma: 

• Klo 17.00 taikuri Jorma Airaksisen esityksiä 
osoitteessa Lusperinkuja 11. Kesto noin tunnin. 

• Tarvittaessa klo 19.30 toinen esitys. 
• Lipun hinta 10 euroa. 
• Klo 19.00 Kesäteatteria Simolantien päässä museoalueella

katsotaan laulunäytelmä "Onnenmaa" (katettu katsomo). 
• Lipun hinta 7 euroa. 

Su 27.7.2008

• Klo 09.30 Seppeleen lasku Sankarihautojen muistomerkille 
• Klo 10.00 Jumalanpalvelus Nilsiän kirkossa 
• Klo 11.30 Ruokailu liikuntatalon viereisellä koululla 
• Klo 13.00 Sukukokouspäivät päättyy. 
• Klo 13.30 Tarvittaessa vielä taikurin esityksiä os. Lusperinkuja 11, jos halukkaita. 

Ilmoittautumiset tapahtuvat kesäkuun loppuun mennessä maksamalla osallistumismaksu. 

Taikuri- ja teatteriesitykset maksetaan erikseen esityspaikoilla. 

Osallistumismaksu hengeltä: 

• Molemmat päivät 30 euroa 
• lauantai 15 euroa 
• 7-16-vuotiaat puolella hinnalla (15 ja 7.50 euroa) 
• alle 7-vuotiaat ilmaiseksi (ilmoita heidätkin) 
• Maksu maksetaan seuran tilille Nordeassa no 128035-41572. 
• Ulkomailla maksaville tiedoksi Kansainvälinen tilinumero: 

IBAN: F120 1280 3500 041572 ja BIC: NDEAFIHH 
• Tiedusteluihin vastaavat: Lea Kokko, sähköposti leakokk1(at)welho.com  puh. 050-

5945230 

mailto:leakokk1@welho.com


sekä Asko Ruuskanen, sähköposti  asko.ruuskanen(at)kolumbus.fi  puh. 0500 759250. 
• Sähköpostilla ilmoittautujaa pyydetään ilmoittamaan nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja 

montako osallistujaa (erikseen nuoret ja lapset). 

Tervetuloa !

Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry:n hallitus

Kokoukseen pyydetään tuomaan erilaisia suvun historiasta ja nykypäivästä kertovia tietoja. Tietoja 
voidaan sitten kopioida kokouksen yhteydessä tulevaisuudessa julkaistavaa sukukirjaa varten. 

Mielenkiintoisia papereita ovat esimerkiksi: 

• vanhat kauppakirjat, 
• lainhuudot 
• kiinnekirjat, 
• perukirjat 
• perinnönjakokirjat, 
• oikeuden pöytäkirjat ja todistukset. 
• Valokuvia olisi myös hyvä saada kirjaa elävöittämään. 

Markku Ruuskanen

mailto:asko.ruuskanen@kolumbus.fi


Ruuskanen-Ruuska sukuseuran sukukokous Nilsiässä 26-
27.7.2008

Nilsiän kirkonkylällä olevat kohdepaikat

 



Käytännön vinkkejä sukukokouksen osallistujille

Tullessanne autolla lauantaina kokoukseen liikuntatalon vieressä on parkkipaikka ja viereisellä 
tyhjällä tontilla myös. Usein on tyhjänä myös K-kaupan takakulma, jonne sopii monta autoa. 
Kellotapulipuiston vieressä on myöskin parkkitilaa. Nilsiän kaupungissa ei parkkikiekkoa tarvita.

Lauantai-illan kuluksi olemme tilanneet esityksen taikuri Airaksisen pariskunnalta ja 
kesäteatteriesityksen. Monipuolinen museokin on samassa pihapiirissä, joten samalla pysäköinnillä 
voi kävellä Lusperinkujallekin. Iltakahvit voi sitten nauttia teatterin kahviossa kuin myöskin 
museolla.

Sankarihautausmaa on kellotapulipuistossa, sen on vanhin hautausmaa. Siellä on myös 
herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen hautamuistomerkki. Sunnuntaina teemme seppeleenlaskun 
sankarihaudoille ja sitten menemme kirkkoon ja tietenkin täytämme penkkejä edestä alkaen. 
Mennessä voi katseensa suunnata kirkkoharjulla vähän vasemmalle, jossa näkyy entinen vesitorni, 
mikä nyt toimii yhden lapsiperheen kotina ilman hissiä. Ortodoksinen kirkko on nykyisen 
hautausmaan lähellä.

Aholansaari, jossa oli Paavo Ruotsalaisen koti, on tutustumisen arvoinen paikka jokaiselle, joka käy 
ensimmäistä kertaa Nilsiässä. Sinne vie vesitse moottorialus Tahkovuoren niemen päästä olevasta 
laiturista. Laiturin lähellä on parkkipaikka. Toivotaan, että käytätte näitä meidän tilaamiamme 
palveluja, sillä onhan palvelun tarjoajillekin ylimääräinen järjestelykysymys sovittaa ohjelmansa 
meidän pyytämiimme aikatauluihin. Arpajaisiin voitte tuoda lauantaina lahjoituksia 
arpajaisvoitoiksi. Hyvin kävi arpojen kauppa viimeksi.

Kaisa Miettinen

 



Paavo Ruotsalaisen kotisaari 
AHOLANSAARI
Aholansaari on nykyaikainen leiri- ja lomakeskus, mutta myös historiallinen saari. Aina Paavo 
Ruotsalaisen ajoista lähtien ihmiset on otettu Aholansaaressa tosissaan vastaan. Aholansaarella on 
pitkät perinteet ja näitä perinteitä haluamme kunnioittaa. Rantasaunassa voi väsynyt ruumis 
levähtää, majapaikoissa univelka maksetaan pois ja Hunajan Pisara tarjoaa evästä mahan pohjalle. 
Paavon pirtin hämärässä vietetty koruton jumalanpalvelus tai veisuuhetki sopii hyvin suomalaiseen 
sielunmaisemaan.
Aholansaari sijaitsee Nilsiässä, kivenheiton päässä Tahkon matkailualueesta. 

Tervetuloa kokemaan eheyttä, rauhaa ja hiljaisuutta. 

Aholansaari, 73310 Tahkovuori
Puh. 050 4641 000 

RUUSKANEN-RUUSKA Sukuseura ry 

TOIMINTAKERTOMUS

Toimikausi 12.8.2006 - 31.12.2007

Ruuskanen-Ruuska sukuseura perustettiin Rantasalmella 12.8.2006 pidetyssä seuran perustavassa 
kokouksessa. Kokouksessa oli läsnä 257 Ruuskasen ja Ruuskan sukuihin kuuluvaa henkilöä. 
Perustavan kokouksen avasi Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, joka esitteli kokouksen valmistelevan 
toimikunnan jäsenet Lea Kokon Helsingistä, Kaisa Miettinen Siilinjärveltä, Markku J. Ruuskasen 
Nurmijärveltä, Jali Ruuskasen Espoosta, Heikki Ruuskasen Maaningalta ja Pirkko Ruuskanen-
Parrukosken Helsingistä.

Perustavassa kokouksessa kokouspaikkakunnan esittelyn lisäksi esitettiin runoja ja Ruuskanen ja 
Ruuska-sukunimen historiaa ja tehtyjä sukututkimuksia.

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Ruuskanen-Parrukoski ja jäseniksi Asko 
Ruuskanen, Jarmo Ruuska, Seppo Ruuskanen, Markku J. Ruuskanen, Lea Kokko, Kaisa Miettinen, 
Jorma Ruuska ja Reino Ruuskanen. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Olli-Mikko Ruuskanen ja 
Jali Ruuskanen sekä varatilintarkastajiksi Jukka Immonen ja Pirjo Luostarinen.

Jäsenmaksuksi toimintavuosille 2007-2008 päätettiin 25 euroa vuodelta. Toimintasuunnitelma ja 
budjetti hyväksyttiin toimintavuosille 2007-2008. Seuraavan sukukokouksen ajankohdaksi 
päätettiin heinäkuu 2008 ja kokouspaikaksi Nilsiä.

Sukuseuran säännöt hyväksyttiin niin ikään perustavassa kokouksessa ja seura päätettiin merkitä 
yhdistysrekisteriin. Sukuseura rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 14.11.12006.

Hallitus on pitänyt vuonna 2006 yhden kokouksen, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Asko 
Ruuskanen, sihteeriksi Markku J. Ruuskanen ja rahastonhoitajaksi valittiin Pirjo Ralli. Sukuseuralla 
on internet-sivut, joita hoitaa Markku T. Ruuskanen Espoosta. Nettisivujen osoite on:  
http://www.suku.1g.fi/ 

Hallitus julisti vuonna 2007 vaakunakilpailun, joka päättyi toukokuun 2007 lopussa. Samoin 
julistettiin laulukilpailu syksyllä 2007 päättyväksi. Vaakunakilpailuun saatiin kolmelta kilpailijalta 
yhteensä neljä ehdotusta suvun vaakunaksi. Vaakunaehdotuksia käsittelemään hallitus valitsi 
keskuudestaan kolmen jäsenen toimikunnan. Laulukilpailun ei saatu yhtään ehdotusta 

http://www.suku.1g.fi/


kilpailuaikana.

Vuonna 2007 hallitus piti kolme kokousta. Sukuseura hyväksyttiin Sukuseurojen Keskusliiton 
jäseneksi elokuussa 2007. Elokuussa 2007 pidetyssä kokouksessa hallitus tutustui Nilsiään tulevana 
sukukokouspaikkakuntana.

Vuoden 2007 lopussa sukuseuran kuului yhteensä 180 jäsentä, joista kolme on ainaisjäsentä.

Sukuseuran lehti on ilmestynyt toimintakauden aikana kolme kertaa.

Seuran toimintakulut toimintakaudella 2006-2007 olivat 1.671,07 euroa ja toimintatuotot 5.765 
euroa sekä sijoitus- ja rahoitustuotot 5,96 euroa. Pankkitilin saldo vuoden 2007 lopussa oli 3.895,99 
euroa ja koneet sekä kalusto 203,90 euroa. Tuotot ja kulut ilmenevät tuloslaskelmasta ja aineelliset 
hyödykkeet sekä pankkitilin saldo taseesta.

TULOSLASKELMA
  
VARSINAINEN TOIMINTA
Kulut

Muut kulut
4100
4200
4500
4600
4800
4900

sukujuhlat
hallinnolliset kulut/hallitus
sukuselvityksen kulut
lehti/sukuviesti
hallinnon kulut
muut vars.toim.kulut/valokop

1.257,48
-275,00
-246,41
-254,22
-71,86

-2081,06 -1.671,07 -1.671,07
-1.671,07

  

TUOTTO-KULUJÄÄMÄ
Varainhankinta
Tuotot

6010 jäsenmaksutuotot 5.765,00 5.765,00 5.765,00
4.093,93

  

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
Tuotot

7000 sijoitus- ja rahoitustuotot 5,96 5,96 5,96

  
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

4.099,89

  
TILIKAUDEN TULOS

4.099,89

  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

4.099,89

  



TASE 
Vastaavat 
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet
1120   koneet ja kalusto 203,90 203,90

  

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahat ja pankkisaamiset
1710

Nordea 128035-41572 3.895,99 3.895,99

  

Vastattavaa 
OMA PÄÄOMA

Rahastot 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4.099,89 4.099,89

4.099,89
======

   

RUUSKANEN-RUUSKA SUKUSEURA RY 
Hallitus Helsingissä 4.3.2008

Isoukkini David Gustaf Ruuskasen perhe

David syntyi 12.1.1822 nykyisen Siilinjärven puolella Vaivionniemellä. Puoliso Eva Greta Pitkänen 
oli Sänkimäen kylän Varpumäen talon tyttäriä. Helle syntyi neljä lasta. Ensimmäinen lapsi Maria 
Sofia kuoli pienenä.

David hukkui hevosineen Kuopiosta tullessaan jäätä myöten 10.2.1865, jäi vain hattu ja 
kangaspakka jäälle merkiksi paikasta. Silloin vanhin lapsi Erik oli vajaa nelivuotias, Taavetti vajaa 
kaksi vuotta ja nuorin Eeva Stina neljän kuukauden ikäinen.

Eeva äiti meni Elias Turusen kanssa naimisiin 10.7.1870. Silloin vanhin lapsi oli 9-vuotias ja nuorin 
noin kuusivuotias. Kun äidin hääpäivä lähestyi, tämä nuorin tytär Eeva Stiina piilotti äidin 
hääpuvun halkopinojen väliin. Oli tietenkin lapsista äidin lähtö haikeaa. Löytyihän se hääpuku 
kuitenkin. Äidin uusi koti oli muutaman kilometrin päässä. Varmaan tuli lasten käytyä usein äidin 
luona, nämä lapset kun jäivät synnyinkotiinsa isänsä veljen perheen hoitoon. Eeva äiti synnytti 
Turuselle viisi lasta. Nämä lapset niin kuin Davidinkin perilliset ja seuraavat sukupolvet pitivät yllä 
sukulaisuussuhteita.



Davidin lapsista vanhin Erik meni silloisen pienen perheensä kanssa Lapinlahden Pajujärvelle 
maanviljelijäksi. Erikin perheeseen syntyi uudella asuinpaikalla vielä kolme lasta. Heidän siellä 
asuttuaan 11 vuotta Erik kuoli jonkun kuumeen sairastettuaan. Edelleen sama Ruuskasten suku 
kasvattaa viljaa niillä pelloilla.

Eeva Stiina meni naimisiin noin 30-vuotiaana 65-vuotiaan leskimiehen kanssa. Heille syntyi viisi 
lasta. Abram Miettinen osti perheelleen asuttavaksi maatilan Lapinlahdelta Puolivälin kylältä. Hän 
vei perheensä vähän kuin saloseudulle asumaan, ettei tarvitse muka lapsiaan kouluttaa. Näistä 
lapsista Aappo osti maatilan Nerkoon Vasemmanniemestä, jossa tälläkin hetkellä pidetään 
lypsykarjataloutta, vaikka tulipalot ovatkin koetelleet omistajia. Nykyisen isännän Karin isäkin 
menehtyi tulipalon seurauksena. Kuitenkin näistä Eeva Stinan lapsista monesta tuli lukeneita 
alallaan hyvin menestyneitä henkilöitä.

Minun ukkini Taavetti jäi maanviljelijäksi Vaivionniemelle. Hän vietti häitään Pöljän kylän 
Ollikkalan talossa Mariansa kanssa heinäkuun 12. päivänä 1885. Heille syntyi yksitoista lasta, joista 
kolme kuoli pienenä ja Martti-niminen poika kaatui sodassa. Vielä silloin kun Maria-mummini 
meni Vaivionniemelle emännäksi, talossa asui useampia sukulaisperheitä. Olihan talossa kaksi 
asuinrakennustakin. Talossa asuivat Aaro Aaronpoika Ruuskanen serkkuperheineen. Tämän perheen 
tytär on Eeva Ruuskanen, jonka perheen vaiheista kirjoitan toisaalla. Eevan ja Aaron isä Aaro 
hukkui kotijärveensä ja perhekin lähti mikä minnekin.

Erikin perheen lähdettyä ukkini Taavetin perhe asui Vaivioniemellä vielä noin kymmenen vuoden 
ajan, minkä jälkeen ukkini myi talon tätinsä pojalle Aaro Väänäselle, joka on sukua ja jonka 
jälkeläisiä asuu edelleen talossa kauniilla paikalla järven rannan tuntumassa. Talo oli silloin pinta-
alaltaan 273,52 ha ja sen kauppahinta oli 22.000 markkaa.

Ukkini Taavetti osti sitten Pajulahden paikan, joka silloin oli kievaritalona. Lapsilla oli parempi 
käydä siitä koulua. Laiva yöpyi kesäisin Pajulahdessa, mutta kaupunkimatka piteni monella 
kilometrillä, un Vaivionniemeltä oli hyvät laivayhteydet. Neljä nuorinta lasta syntyi Pajulahdessa. 
Taavetti osti 1900.luvun alkuvuosina maanviljelys- ja ranta-asuinpaikkoja. Niistä tuli kolmelle 
pojalle heidän avioiduttuaan viljelystilat nuorimman Viljo-pojan jäädessä Pajulahteen. Kaksi 
tyttäristä kouluttautui ammatteihinsa ja kaksi oli kotiäitejä. Maikki talon emäntänä hanki lisätuloja 
kirjoittamala lehtiin, mm. kotipaikkakuntansa Karjalan Maa lehteen jatkokertomuksen.

Siilinjärvellä sijaitseva Rantalan tila on sukuseuramme puheenjohtajan Pirkon synnyinkoti. Minun 
synnyinkotini Kaunissalo on erotettu Rantala tilasta. Näissä ukin ostamissa rantapaikoissa oli niin 
kauan vuokralaisia, kun pojat avioituivat ja muuttivat sitten erilleen asumaan. Kaikissa taloissa oli 
huonot rakennukset ja ne piti rakentaa uusiksi. Rantalan tilalla oli vain kaksi vanhaa 
asuinrakennusta. Kumpikin talo on tällä hetkellä kesäkäytössä. Setäni Viljo myi Pajulahden, kun se 
jäi teiden pirstomaksi viljelysmaiden osalta eikä talo soveltunut hyvin maitotaloustilaksi. Hän osti 
sodassa kaatuneen Martti-veljensä paikan Niemelän tilan, joka oli välillä aivan vieraalla suvulla. 
Siinä talossa suku jatkaa asuen ja viljellen, mutta omistajat käyvät varsinaisesti muualla töissä.

Veljekset Ilmari, Armas ja Viljo olivat kaikki kunnallismiehiä. Armas ja Viljo harrastivat 
kantakirjaan merkityillä hevosillaan kilpailuajoja raveissa. Heidän isäntinä ollessaan ostettiin jo 
traktoritkin taloihin, mutta veljeksistä vain Viljo teki traktorilla töitä, muiden veljesten pojat 
huolehtivat traktoriajoista. Isäni Armas suoritti ajokortin 65-vuotiaana ja kävipä yli 70-vuotiaana 
Rovaniemellä saakka omalla autollaan nuorimman sisarensa pojan perhettä tervehtimässä. Viljo oli 
suorittanut ajokortin jo paljon nuorempana.

Näitä tietoja olen kirjoittanut muistiin kuullessani sellaisilta sukulaisilta, jotka nyt jo ovat poistuneet 
keskuudestamme. Ei isäni sen kummemmin kuin monet muutkaan miehet näistä puhelleet. Osin 
heidän aikansa meni sodassa ja kotona raskaan työn teossa ja kenties heitä nuorempana eivät nämä 
asiat kiinnostaneetkaan.



Taavetti ja Anna Ihanelma Ruuskanen sekä Veikko Savolainen

Taavetti Kustaa Aaronpoika Ruuskanen syntyi elokuun 18. päivänä 1845 Vaivionniemellä. Hänen 
puolisonsa Maria Loviisa Savolainen oli syntynyt Muuruveden Niinimäessä 5.11.1855. 
Vaivionniemellä asuessaan heille syntyi seitsemän lasta. Sieltä he muuttivat asumaan Kuuslahden 
nykyisen konepajan seutuville ja siellä heille syntyi vielä kaksi lasta. Sieltä perhe muutti Niinimäen 
Syrjämäelle. Taavetti tuli vaimonsa kotitaloon vävyksi. Siellä oli kaksi pihapiiriä lähekkäin. Ajan 
kuluessa Taavetin poika Aaro aiheutti toiminnallaan talon konkurssiin menon. Syrjämäen talo 
maineen tuli myytäväksi kolmen täysi-ikäisen lapsen osalta ja sen osti Marian sisar miehineen. 
Kolmen alaikäisen lapsen osat Taavetti ja Maria saivat pitää ja tässä osassa taloa toisessa 
rakennuksessa sai Anna perheineen ja Savolaismummo ja ukki asua. He asuivat taloa jonkun aikaa 
ja myivät jollekin saman kyläläiselle, muttei Taavetille, joka hänkin olisi halunnut ostaa talon 
takaisin. Taavetti ja Maria muuttivat järven toiselle puolelle asumaan eri paikkaan. Taavetti saikin 
sitten uudelta omistajalta talon ostaa, mutta Taavetti ja Maria asuivat kuolemaansa asti järven 
toisella puolella.

Taavetin ja Marian tytär Anna Ihanelma meni naimisiin Abram Savolaisen kanssa. Annan miehellä 
ja Marian isällä oli yhteiset esivanhemmat 1700-luvulla. Anna jäi perheineen asumaan Syrjämäestä 
lohkotulle osalle ja talon nimeksi tuli Ruuskala. Toiselle pihapiirille jäi Syrjämäki. Abrahamille ja 
Annalle syntyi kaksi tyttöä ja kolme poikaa. Nuorin Martti-poika hukkui viisivuotiaana. Heikki ja 
Veikko-pojat jäivät kotipaikalleen maanviljelijöiksi. Jaossa Heikki otti Syrjämäen ja rakensi sitten 
uuden pihapiirin hieman kauemmaksi. Ruuskala jäi Veikolle asuttavaksi.

Veikon puoliso Helka Tuulikki Keinänen oli kotoisin noin kilometrin päästä. Heille syntyi tytär ja 
kaksi poikaa. Pojista Raimo jatkaa Ruuskalassa pitäen talossa lypsykarjataloutta. Veikko ja Helka 
muuttivat uuteen eläkekotiin Muuruvedelle vievän tien tuntumaan. He ehtivät asua siinä noin 24 
vuotta, kunnes Helkan elämänlanka yllättäen katkesi joulun 2007 aatonaattona. Hän olisi täyttänyt 
elokuussa 2008 yhdeksänkymmentä vuotta. Vei-kolle tulee toukokuussa 2008 täyteen 94 vuotta.

Veikko ei ostanut autoa ajettavakseen, mutta traktorin hän hankki 1960-luvulla. Maanvil-jelystöiden 
lisäksi tarvittaessa hän käytti sitä matkan kulkuun linja-autotien varteen, kun oli lähdettävä 
luottamustoimiin. Hän oli Muuruveden rakennuslautakunnassa ja kuntien yhdistyttyä Juankoskella 
luottamustoimiensa loppuvuosina. Veikko toimi myös Kihlakunnanoikeuden lautamiehenä ja Itä-
Suomen maa-oikeudessa sekä sai herastuomarin arvon. 

Näistä toimista jäädään pois seitsemänkymmenvuotiaana iän vuoksi. Kolmen lapsen lisäksi Veikolla 
on lastenlapsia seitsemän ja seuraavaakin sukupolvea jo neljä, vaikka Veikko olikin jo 35-vuotias 
ensimmäisen lapsen syntyessä. Veikko on vielä vireä kaikilta toiminnoiltaan. Pojat tyttäret käyvät 
aamusella koulun mennessään ukkia katsastamassa ja koulusta tullessaan keittävät iltapäiväkahvit, 
jotka nautitaan yhdessä ukin kanssa. Puolisonkin haudalla on hyvä käydä, onhan Niini-mäen kylän 
hautausmaa vain reilun kilometrin päässä kotoa.



Veikko Savolainen

Kirj. Kaisa Miettinen

Nilsiän Kaaraslahti 

Kirj. Anja Gustafsson

Kaaraslahti nimistä kylää ei enää löydy Nilsiästä tai Siilinjärveltä, joista sukututkija sitä 
kirkonkirjojen perusteella ensinnä lähtee etsimään. Kaikuja siitä, että se kerran oli olemassa, kuuluu 
kyllä silloin tällöin vieläkin seudun asukkaiden puheissa. Juurusvedellä on esimerkiksi 
Kaaraslahden kalastuskunta. Juurusvedelle päästään Siilinjärvestä Jysänkosken kautta. Entinen 
Kaaraslahti jaettiin Nilsiän ja Siilinjärven kesken, kun Siilinjärven kunta perustettiin 1925.

Kaaraslahden kylä oli yksi Pohjois-Savon vanhimpia asutuksia Juurusveden latvoilla, sen itä- ja 
pohjoisrannoilla. Se käsitti niin laajan alueen, että kirkko jakoi sen aikoinaan kolmeksi 
kinkeripiiriksi, nimittäin Kuuslahden, Hannonmäen ja Kinahmin. Kuntajaossa Kinahmi ja joitain 
taloja Hannonmäestä jäin Nilsiään ja loput eli Kuuslahti ja valtaosa Hannonmäestä liitettiin 
Siilinjärveen. Siilinjärven nykyisistä kylistä ainakin Hannonmäki, Koivumäki, Hukkakangas, 
Kuuslahti ja Vaivionniemi ovat entistä Kaaraslahtea.

Kaaraslahti oli niitä kyliä [1], jotka syntyivät 1500-luvulla Kustaa Vaasan uudisasutuspolitii-kan 
seurauksena. 1560-luvulla Kaaraslahden tienoilla sanotaan olleen kaksi taloa [2]. Kummankaan 
asukkaana ei vielä tuolloin ollut Ruuskasia, vaikka Tavinsalmella (Kuopion pitäjän vanha nimi) oli 
ainakin yksi Ruuskanen (Ruuskasen perhe) jo v. 1548 [3]. Nämä asuivat ehkä Kasurilassa, joka oli 
toinen alue, minne Ruuskasia asettui uudisasukkaiksi. Muiston Ruuskasten asettumisesta 



Juurusveden rannoille löytää vieläkin kartalta. Jysän-koskesta pohjoiseen, Juurusveden itärannalla 
on paikka nimeltä Ruuskansalo.

Pohjois-Savon uudisasukkaat olivat pääosin kotoisin Rantasalmelta ja Juvalta sekä myös Karjalasta 
[4]. Ruuskasia on asunut ennen Savon uudisasutusta erityisesti juuri Rantasalmella. Ehkäpä 
Kaaraslahden Ruuskasten juuret ovat siellä. Mahdotonta ei ole sekään, että juuret löytyvät 
Karjalasta, sillä Ruuskanen on venäläis-karjalaisesta ristimänimestä Ondruska johdettu sukunimi 
[5].

Ruuskaset näyttävät asettuneen Kaaraslahteen 1600-luvun kuluessa. Manttaaliluettelo (eli luettelo 
kruunulle henkirahaa maksaneista) vuodelta 1652 kertoo, että Kaaraslahdessa oli kaksi Ruuskasille 
kuulunutta taloa. Isännät olivat Paavo ja Heikki Ruuskanen. Ruuskasia asettui lisäksi eniten 
Kuopion pitäjän, nykyisen Siilinjärven Kasurilaan.

Vuoden 1664 verollepanomaakirjan mukaan Kaaraslahdessa oli neljä (kanta)taloa [6]. Näistä taloja 
nro 1 ja nro 4 pitivät jo varhaisessa vaiheessa Ruuskaset, koska kummankin nimi vielä isonjaon 
alkaessa 1777 oli Ruuskala. Nimet säilyivät isonjaon jälkeenkin siten, että talo nro 1 oli Ruuskala 
samoin kuin talo nro 22. Vuoden 1662 manttaaliluettelon mu-kaan talolliset olivat nimeltään Paavo 
ja Heikki Ruuskanen, todennäköisesti samat, jotka oli merkitty luetteloon jo kymmenen vuotta 
aiemmin. Muut Kaaraslahden talolliset olivat Olli Lemettinen ( Olof Clemetinen), Matti Laakkonen 
(Matts Lackoinen) ja Tapani Pekkarinen (Stephan Peckarinen) [7]. Talojen lukumäärä säilyi 
maakirjoissa (ja kirkonkirjoissa) neljänä 1700-uvun loppupuolella tapahtuneeseen isojakoon asti. 
Todellisuudessa talojen lukumää-rä kasvoi, sillä taloja jaettiin omavaltaisesti, ts. vastoin lain 
säännöksiä, jotka kielsivät talo-jen jakamisen. Tämä tulee selvästi näkyviin juuri kirkonkirjoissa, 
joihin seurakuntalaiset merkittiin taloittain. Suurin talonnumero Kaaraslahdessa oli 4, mutta 
talollisia oli kylässä moninkertainen määrä. Kun sitten isojaossa talot rekisteröitiin varsinaisille 
omistajilleen, nimettiin ja numeroitiin uudelleen, Kaaraslahteen tuli 26 taloa.

Nilsiässä ja erityisesti Kaaraslahdessa asuneiden sukujen selvittämisen tekee vaikeaksi monet 
seurakuntajaot. Nilsiä erotettiin Kuopion maaseurakunnasta omaksi itsenäiseksi seurakunnakseen v. 
1816. Sitä ennen Nilsiä oli emäseurakunnan rukoushuonekunta vuodesta 1738 ja kappeliseurakunta 
vuodesta 1767. Niinpä sukututkija, joka lähtee tiedosta, että suku on kotoisin Nilsiästä, ei 
välttämättä löydä tarvitsemiaan kirkonkirjoja Nilsiästä. Esimerkiksi juuri Kaaraslahden kohdalla 
seurakuntajako johti siihen, että osa kylän taloista kuuluin Nilsiän kappeliin ja osa edelleen 
Kuopion msrk:aan. Kun kappeliseurakunta piti yllä kirkonkirjoja vain omista seurakuntalaisistaan, 
Kaaraslahtea tutkivan on käytävä läpi molempien seurakuntien kirjat. Näyttää siltä, että Kinahmin 
kinkeripiiri kuului Nilsiän kappeliin, Kuuslahti ja Hannonmäki Kuopion msrk:aan.

Tutkijan vaikeuksia lisää vielä se, että vaikka seurakuntajako oli toteutunut 1816, entinen 
emäseurakunta jatkoi kirkonkirjojen pitoa Kaaraslahden osalta vielä monta vuotta. Syy lienee ollut 
rippikirjojen pito. Rippikirjat sisälsivät tavallisesti kymmenen vuoden tiedot, joten selvintä oli 
aloittaa uuden seurakunnan kirjat tasavuodesta. Vuodesta 1820 Kaaraslahden kirkonkirjat löytyvät 
Nilsiästä. Sama ongelma tulee vastaan Nilsiän pohjoisosien kylien kohdalla, joissa seurakuntajako 
Iisalmen maaseurakunnan kansa toteutui samalla tavoin. Esimerkiksi Nilsiään kuuluneen 
Lukkarilan kylän rippikirjat pidettiin Iisalmessa (ainakin) vuoteen 1820 asti.

Sukututkija joutuu tietysti penkomaan myös monien muiden kylien kirjoja, sillä ihmiset menivät 
naimisiin ja muuttivat sen takia muualle. Pois kotikylistään muuttivat myös työtä etsineet, 
torppareiksi, piioiksi ja rengeiksi lähteneet ja palveluspaikkaa vaihtaneet. Muuttaneita on joskus 
vaikea jäljittää, sillä muuttaneiden luetteloita ei ole säilynyt kuin ajoittain. Myös muuttaneiden 
jäljittämisessä on tärkeää tietää seurakuntajaot, eli missä vaiheessa tietty kylä on kuulunut tiettyyn 
seurakuntaan.

Kuopion msrk:sta vuonna 1767 erotetun Nilsiän kappelin lisäksi siitä erotettiin Karttula, myös 
1760-luvulla, Maaninka ja Tuusniemi 1781. Tutkijan kannalta tämä tarkoittaa, että ennen näitä 
vuosia myös niiden asukkaat kuuluivat Kuopion msrk:aan. Sitten 1900-luvulla näistä uusista 



pitäjistä ja seurakunnista erotettiin kyliä silloin muodostettuihin Varpaisjärven (1910), 
Vehmersalmen (1920) ja Siilinjärven (1924 [8]) seurakuntiin ja kuntiin. Luettelen tässä 
Siilinjärveen liitetyt kylät, sillä ne ovat keskeisiä Ruuskasten sukututkimuksen kannalta. 
Siilinjärveen liitettiin Kuopion msrk:sta Kasurila, Koivusaari, Kolmisoppi, Räimä, Rissala, osa 
Hakkaralaa ja osa Toivalaa, Maaningasta Pöljä ja osa Hamulaa ja Nilsiästä Kuuslahti, 
Koivumäki, osa Kaaraslahdesta ja osa Pajujärvestä.

KUOPION SEUDUN RUUSKASET 

Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi

Kirj. Markku Ruuskanen

 

Heikki ja Matti Ruuskanen

Tavinsalmen eli sittemmin Kuopion pitäjän Savilahden neljänneskunnassa oli talollinen Heikki 
Ruuskanen vuosina 1610-24 ja hänen poikansa Matti vuosina 1625-41. Matti Ruuskasen pelto 
( Maatz Rwskainen åker ) mainitaan olleen Rissalan kylässä yhden tynnyrinalan suuruinen. Pellon 
omistivat Pekka Niilo ja Tuomas Rissasen arviokunta. Matti Ruuskanen mainitaan Habermanin 
maantarkastusluettelossa ( Alanen s. 27) veroluvulla 2 ½. Matilla tiedetään olleen ainakin kolme 
poikaa, Paavo, Heikki ja Lauri. Heikki Ruuskasesta alkaa Maaningan Haatalan Ruuskasen 
sukuhaara.

Paavo Matinpoika Ruuskanen

Vuodesta 1660 Kaaraslahdessa tiedetään olleen talollisena Paavo Ruuskanen yhden veromarkan 
tilalla, joka vuonna 1660 oli numerolla 182 ja vuoden 1664 verollepanomaakirjassa jakokuntana 
numerolla 494. Asuinpaikka sijaitsi Kuuslahdenpohjassa, jossa hänellä oli 10 kapanalan kylvö 
peltoon ja 7 ½ kapanalan kaskikylvö. Uusi veroluku Paavolla oli 1664 1, kun vanha oli ollut 1 1/3. 
Veroluku oli keskimääräistä suurempi, kun Kuopiossa keskimääräinen uusi veroluku oli tuolloin 
0,8.

Heikki Matinpoika Ruuskanen

Kaaraslahdessa mainitaan vuodesta 1660 asuneen talollisena Heikki Ruuskanen, jonka leski 
hallitsi taloa vuoden 1664 maakirjan mukaan. Talon uusi veroluku oli ½ veromarkkaa, mikä jäi 
keskimääräistä pienemmäksi. Asuinpaikka sijaitsi Kaaresniemi-nimisellä tiluksella, jossa oli kolmen 
kapanalan kylvö peltoon. Heikillä mainitaan olleen Matti-niminen poika Kaaraslahdessa 
talollisena 1679.

Juho Matinpoika Ruuskanen

Kuopion Hakkaralassa oli henkikirjassa 1690-1701 Matti Ruuskanen vaimoineen. Vuonna 1690 
perheessä mainitaan olleen Niilo-niminen poika ja vuonna 1700-01 perheessä oli pojat Niilo ja 
Juho. Vuonna 1701 oli merkitty myös Niilon vaimo henkikirjaan. On mahdollista, että Matti olisi 
edellä mainitun Heikki Laurinpojan poika. Kuopion Kasurilaan ilmestyy noin 1679 syntynyt Juho 
Matinpoika Ruuskanen, joka avioitui Beata Leskisen kanssa. Heistä polveutuu Kasurilan Juho 
Matinpoika Ruuskasen sukuhaara.



Heikki Ruuskanen, Vaivioniemi

Kaaraslahden kylässä asui arviolta vuosien 1660-1675 välillä syntynyt Heikki Ruuskanen, joka oli 
aviossa Margareetta Herrasen kanssa. Heikin sukulaisuussuhdetta Paavo tai Heikki Matinpoika 
Ruuskaseen ei ole saatu selvitettyä. On mahdollista, että Heikki olisi Heikki Matinpojan poika, joka 
mainitaan henkikirjassa 1690. Heikistä ja Margareetta Herrasesta alkaa Vaivonniemen Heikki 
Ruuskasen sukuhaara.

Mikko ja Heikki Paavonpoika Ruuskanen

Kuopion seurakunnan rippikirjan mukaan (s. 115) mukaan Mikko Ruuskanen asui 
Käärmelahdessa 1730-31, jossa kävi ripillä 29.11.1730 ja 20.6.1731. Mikon ja Valpurin nimien 
jälkeen Käärmelahdessa on rippikirjassa mainittu veli Heikki Paavonpoika ja vaimonsa Maria 
Savotar. Rippikirjassa vv. 1739-60 s. 121 Käärmelahdessa mainitaan samat veljekset vaimoineen. 
Varmuutta ei ole siitä, kenen Paavon poikia nämä veljekset ovat. On mahdollista, että he olisivat 
Murtolahdessa asuneen Pauli Paulinpoika Ruuskasen poikia. Mikosta ja Valpurista alkaa Mikko 
Paavonpoika Ruuskasen sukuhaara.

Mikko Heikinpoika Ruuskanen

Rippikirjan mukaan noin vuonna 1725 syntynyt Mikko Heikinpoika Ruuskanen asui Kuopion 
Koivumäessä vuodesta 1749 alkaen. Varmuutta ei ole, onko Mikko Heikki Ruuskasen ja 
Margareetta Pasasen Mikko-niminen poika, sillä tuonniminen poika mainitaan kuolleeksi 1750-
luvulla rippikirjassa.

Mikko Heikinpoika Ruuskanen avioitui Sesilia Hakkaraisen kanssa ja heistä alkaa Mikko 
Heikinpoika Ruuskasen sukuhaara.

Heikki Ruuskanen

Kaaraslahdessa asui itsellisenä vuodesta 1740 alkaen noin vuonna 1682 syntynyt Heikki 
Ruuskanen, joka avioitui noin 1695 syntyneen Margareetta Ylösen kanssa. Heikin vanhemmista ei 
ole tarkempia tietoja. Heikistä ja Margareetasta alkaa Heikki Ruuskasen ja Margareetta Ylösen 
sukuhaara.

Pauli Ruuskanen

Kaaraslahdessa asui niinikään itsellisenä noin 1684 syntynyt Pauli Ruuskanen, joka avioitui noin 
1693 syntyneen Anna Ylösen kanssa. Paavon vanhemmista ei ole tarkempia tietoja. Paulista ja 
Annasta alkaa Pauli Ruuskasen ja Anna Ylösen sukuhaara.

Matti Matinpoika Ruuskanen

Kuopion komppanian sotilaaksi no 56 oli palkattu Matti Matinpoika Ruuskanen, joka mainitaan 
rippikirjassa vuonna 1760. Tietoa ei ole siitä, kenen Matin poika tämä Matti olisi. Valpuri Vartiainen 
mainitaan hänen äidikseen rippikirjassa. Matti oli aviossa Lucia Paulintytär Ruuskasen kanssa. 
Tiedossa ei ole sitäkään, kenen Paulin tytär Lucia voisi olla. Matti Matinpojasta ja Luciasta alkaa 
Matti Matinpoika Ruuskasen sukuhaara.
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