
Iiaunalaisteii jär' jesiä ji.en pi;oies; ta on nieiciäi jo lauisut bu tiinne
teL:vetul1eiksi. Sukutoiniku.n'uii puol estriiln 1:i,;-suu aryös kaik,ii terve-
tul,l-eisksi tähän yhi;eiseen t j.lals uutee,'nme , ja kirtän rauma,.Laisia
ji1"r je stäjiä heiciän jär jesl,elyistään.

ilyvä t, s u;,i u-L ai r; e b

?änä vi;onna on -lulunut, 20 -,'uotta siitä, kun .,elsingissä tentiin
Erloj-te siiiren suvun yhteydenpiioon, jonka 'culoksena sui<ukokouklret on
jär jes-te'bty. ifäi.den vrr.osien kul.uessa rneillä on ol1ut jo 4 sukuirokous-
ta, ni j-stä ensimi-näinen Losin ra j oi-i;etussa pii-rissä, kuir me-r'-11ä ei
sil-loln rrielä oilut tarpeellisia 'bietc ja suvun kaikista haaroista.
Kynmenen vuotta sitien ol-j-mrne kooll.a iää1.1ä iLaurnalla, ja si-itä tilai-
suuo esta ja . Lutustiinj-sesta suvun va.nhoiirin asuinalileisiin nreil j-ä on
kaunii'u rnuistoi. Vii'neksi olimme koolla. Itelsi-ngissä kevääl.Iä 1964,
sl. l_s

l'loi<ooiituelisa;lne nyi; viidenLee!-__g_U$+kgåg!4.9_gg4 or.r lähiininän ryhLeisen
kantarisärirrne l.].:ianuel i,äfrffi-sy;ltnääTä kuli,Lnut 175 v. (12,7". ) .fiukupi:lvet ov.?.'u sen ji!.lkeen vaihtuneet , kantavanhempi-en I as te trlapl.::'-s-
ta on el-osi;a enää 2 (lieina Pihar Väinö i;ell';iö). Su-,run nucrirnmat ovat
jo kanta-vanhenpien las;i;enlasten lastenl:rsten l:lstenlapsia. idäin elä-
iaänltulku jatlcuu, venhenr:at polvet lcaatuvai; pois ja uutiet ot-b:avat hei-
Cär: par' kJ:;a.risa.

?ian vi-irne x&Ktrr sukukol<ouksen jäl.iteen kevää.llä 196+ sai iåiisyys-
kuitsun Äntt-L liini;näki, joka oti aiusta alkaen olluL nui<a.na. sukutr;i-
mikuntamile jäs;enenåi. ja aina to.imintal-ra-i"uj.senai nalta innostanassa yh-
teisissä asir:issanine. Sen jä1r<een on joukostarnrne po j,stunut monta
muuta suv'un jå,isentä tai- a.vio-Li j ion si'Lein sukuun tullut'ba. iln r;rhdy
hoitä 1;e L'ce lerna.an r ss olis:L sLr.vun 1aa. ju-ucien ta..kia ylivoirnais bakin.
V,ietiinme äsiien hautu-urnaal-1i:, ha:itaan lretken Fruvun menne-i-den polvien
mu:i-s1;o1l.e. T::.ntonernrfie ku L t,e:rlij-n v j-<-:1ä hetken hl1 jai suur1e1la nuis t aa
viitne sukuicokoi-rksen jdlkeen j o ukos l,arnme poisiuneitil..

Ailra rien 1,ää ja sukupol .ret va.iirt u.vat , kuten j o trrtesin. rtrtäii.nnyrn-
me a" ja.ssar yii"Leis istä esiva,nhenm-i siamlne , ja sukli laa jenee s:riiralla yhä
riionihaa::aiseniraksi. 0r: luonnol-Lis i;a, et'Lä su.v'un ;,'}i'i;enäisyys vähibel*
len hölt)'y , eivrj.tl-Låin kaukrii set s,j vusukulaiset ke iään vci kii.nnostaa
samall-a tavöin ku-in 1ähe isetninät suxuihilaiat. ;hkr-ipli jonkin viis-ivao*
t.i.skr:ucen irul;:t'i;ua e-i. ::iii,'cävää kii-nnr:s'uusta ny.i{yisen }cal'cai-seen yi)-
tei:;toinj-n1;aa.n ja suJtul,,olior-rks: in enäiå ole 1,ai ehkä vas'taavanlainen
toitiiinba" i;i11o.irt jaL.lrr-t-u e:r'i su.iruiraarojen puiU';eiss:ii. Iiiksi blileva-L-
suus Läs;råi koht"len muocicstuu, ern,ie';-Leiiä. ''loj.nine jcka l,apaLitrse.ssa o11a
tyy'01:vä..Lsiä jr.r ilois:'a riii tii", eitä o.l,enne iä]1li nyk)'i,;olr.ren yhteyilen-
pitl-o1J-u. luoneet j onkin I aisen yh i,eer.ikr.i.;lurruucl-en j:r saanee L eLj-iiaan oel--
vityks;en suvun niierne j-stä pch'j s';a ja- *ualiet-ianeet none"t, rnu j-stikuvat
ji"iJ-kipolvil-Le. Varmaan ';äten i;alletett-n; muir;ti i;ieciot joka tapaLr.ksessa
ironia k:'-'inrios Layat , ja nyöirei:rrrin,iiin ri ic cn pe 1as b:-ulinen o-i i-s j- ;,hä
ya.ikeanpaii..

V.,'-ime sul:ruk;i<ouksen yFii;e;,ciessa. rliaimistui ilma O;:karnon r,;utrtyö,
:,,h1-e.131e-i1-ilfii*l+.q-j.:?.{!mg-:- iulr-f än, ei;''iä 3.*uiottot-:T',{1n jäse,net ovat
s-iihen tutr:s;tunee i ni';rl su.,r'irmal La nielenkiiunolln. Tuskinpa itukaan
:neistä i,iila.n -i l-na. 0r'l<a-:ro;': ; i:.ti,iiru::-sia. o-i- isi lainnaan sel.ril-1ii iiänen
val,.i;i.oiiari<iston k'.i bl:;U istä 1ö3-taLrn-Ls Lti.ri.n * esi-i-sii,r'.inice loskevis'i;a ';ie-
rLoista. llyt iiedän e4 etkäs ei;in,, eL'i;ä va.,riiin tieclossa oleva
esi-isåii;r;i:e oi.i nrrie.l- bään ;tnt-ti ja et i;;i kaikki esi-isijrnne ovai 1500-
luvun alirtrpuol-elta lrnanuel iiellmaniin 1i:tOO-irivu"rl lcppupuo-Lr:l1e saakler
ja.toir;issa sukul:iaa.i:oj-ssa sen jälkeenkin olleei; ljr;rår"nvii.je1ijöj-tä tai
rnuita }'i;nsanniietiill tää}iåi tiularnaa.n ja Una"lan kylj-ssä. rJmal ta koh,ral-
tani oien j r:ut,,;-nu+J s uli ui;-ir jaste. tot,eamaar , e L ien o1e , niilrkuin olin
1urllur, suicuinne pri::'issä ensinrn.:inen-buoririoistu-iriien jäseir, sillä
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laafAegru:.t$:_e.Sj_a_l::np.i,,$_q_r.j1qcn._ 'iäinä arj-ia. oir con jäikeen iiehitty-
nyt niin, et1,ä taiteil-ija FaaL{-r:*la1.g;,iu.or-iit-i tui;liiir:ukset ja. pii-
::ustustyöt paii<alr pää1J-ä syksyllä 19r--,1 ja 1opu11:-set vars-i-n y,l,l-.ityis-
koh"Laise't piir:ustukse i va.Lnj-s;i;uivat lcevääl1ä 1968. r;äistä s;uuriko-
kcis-Lsta piirustuksis ba, sopivasti p-i ene.irnetuyinåir oo ny L valiris-
tunuL suvun jii-ren'cen s:ial;avalrsi e::itlr-inen julkaisu prof . $a4arj- ..Ll:han ja irär:en ;r-ini-i'ouva-r'rs;a- a.r:vok]ielan L;;'ön bul-o r:iiena. i-uika-isuun si-
sä1tyy Saki:.ri I'ihan kir,ioibtarna i'elkkiläin hlstoriikki Jil. kuvausia.

Iästä jutkaj-susta puhutaan vielä 1is:äåi tänä j-l-tana. ':lässä. yhtey-
dessä halua.n ku-Ltenkin lausua meiclän kaikrien .i<iiLo.icseb ;'ja.karr ja
Äi.ni .l'ihal i,l itrli,-iän 1;yös1;åi.rin

i,;zvtit su:ru-l a-,-set .' 'i'lei<i-än s;uilunne jäser:-ben i-uonbeesecn kai kuuluu luontainen val',a.-
vuus , ja siul<ukoxoukse,:iaekin ova b muoiicstu.reet lieskiniiises'tii
iloisesta kanssaiciiynlis;estä iruoli:nai ta asr:ril j-s j-]rsi ja vakaviirsi
tiJ-aisuuksixks-i, varrnaan incnen rluorenpaan po-1-veen kui;luvan mieles-
tä liia-nkin rralca,vi-ii si- . *isi.,.a.nh erilpairr:ie ovai, 1,-i cr"i.,.iirli.sti ki;.i-lllli o1-
leet val.:avalr;onie.isia , ja siilrcn kai- osa,L Laan v:r.iL<.i-rl;i.L st: lcin, e L'ca"
he el.ivät e1ämänsä paljon ka.rulnnissa oloissa kuin me. !iettävästi
he kuii;enkin osasivat eläniissään rnyös iloita, kau"niiila tavallir. iloi-
La, ja vj-1j e11ä iruuno-i"ie.. loivon s en taxiii , e L i;å ,sur. rf,.iiciro ulr:i einno-
kin - vakavasta poh jasta hi.ioLimai ta - muo,.lostuisi salralla j.1o j-seksi jr.
virkistäväksi i; i-l-a-isuuri.eiisi .

1tuuluu "esi-i:;äl1enrne i.,a.t'ui L-rkrnpo ja1le I jok:-r-.vannoi tuo-
jo 1'{42 ;a to j-ini pi i;kä.n ailiåiå'. lilutaniehenä. 'la.rna"an moni

1äy i;r;nyt surirulrir jesia .ire r:kil tilicl'ria,i-ses bil<:-n ki j-nncsiavaa.


