
Puheenjohtajan terveiset .............................................................................2
Sihteeriltä ....................................................................................................4
Kuunari Helenan matkassa Karibianmerellä ja Atlantilla ..............................6
Niilo ja Kyllikki Laitisen sanoitus ja sävellys ”Muuttunut maailma” ...............9
Tervetuloa sukujuhlille Laukaaseen ...........................................................13
Martti Laitinen 100 vuotta ..........................................................................16
Sukuseuralle kaivataan sihteeriä ja rahastonhoitajaa!   .............................18
Elma Laitisen runoja..................................................................................18
Onnea sukuseuran jäsenille.......................................................................19
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008 .........................................20
Lentokoneella etelään, osa 1. ....................................................................24
Laitisten Sukuseura ry:n hallitus: ...............................................................28

  Laitisten Sukuseuran julkaisu     numero 34 1/2009

Sisältö

Laitisten sukukokous ja sukujuhla 
heinäkuussa Laukaassa Varjolassa 
sivut 13 - 15



Laitiset�

Puheenjohtajan terveiset

Hyvät Laitiset,

LAITISET-LEHTI , Laitisten sukuseura Ry:n lehti
Päätoimittaja Juha Laitinen, Laitisten Sukuseura Ry.n puheenjohtaja
Toimitus ja taitto: Viestitär Ky, 017-2633 525, www.viestitar.fi 
Paino: Kopijyvä, Kuopio
ISSN 0786-3055

Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, pääskysestä ei päivääkään; oletteko jo näh-
neet ensimmäiset kesäntuojat – pääskyset? Vihreä kesä on jo helatorstaina tätä kirjoitetta-
essa hyvällä alulla. Kevätaskareet alkavat olla jo monilla tehtynä, ja kesäistutuksien aika on 
jo käsillä. Monella kesäkodilla myös mietitään, että mitä kaikkea pitikään tänä kesänä tehdä 
ja missä kaikkialla pitää käydä? Kevät on mennyt kohisten ja olemme taas aloittelemassa 
uuden kesän viettoa itse kukin tahollamme.

Tulevan kesän menoja miettiessä kannattaa nyt viimeistään merkata kalenteriin Laitisten 
sukuseuran valtakunnallinen sukukokous ja -juhla, joka järjestetään 25. – 26.7.2009 Lau-
kaassa Varjolan tilalla. Tapahtuma järjestetään kaksipäiväisenä ja virallisen ohjelman lisäksi 
Varjolan ympäristö tarjoaa myös runsaasti kaikenlaista muuta nähtävää ja koettavaa. Tapah-
tuman tarkempi ohjelma ilmoittautumisohjeineen löytyy tästä lehdestä toisaalta, sekä myös 
sukuseuran Internet-sivuilta.

Kauempaa tuleville kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistuminen vaatii tietysti myös yöpy-
misen, joka on mahdollista Varjolassa, lähiseudulla Peurungassa ja Vuolakkeessa - tai muissa 
lähiseudun majoituspaikoissa. Majoitusmahdollisuuksia voi tiedustella suoraan edellä maini-
tuista paikoista. Sukuseura ei ole varannut erikseen kokoukseen osallistuville majoituspaik-
koja ja sen vuoksi varaukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Jotkut sukuseurat ovat tehneet päätöksen sukukokousten järjestämisestä vain yksipäiväi-
senä ja tätä vaihtoehtoa on mietitty myös Laitisten sukuseuran hallituksessa. Tämän kesän 
kokouksessa on mahdollista palautekyselyyn vastaamalla esittää toiveita tulevien vuosien 
osalta. Toiveita ja palautetta voi antaa sekä kokouksen keston, pitopaikan, että myös ohjel-
masisällön osalta. Kehitetään tulevia kokoontumisia edelleen Laitisten omien toiveiden ja 
ajatusten pohjalta. 
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Tulevan kesän kokouksessa valitaan myös edustajat sukuseuran seuraavaan hallitukseen. 
Sääntöjen mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat erovuoroisia, mutta voidaan valita uudel-
leen. Ainakin osa nykyisessä hallituksessa mukana olevista on ilmoittanut jäävänsä pois ja 
eivät siten ole enää käytettävissä tehtävään; eli uusia henkilöitä kaivataan mukaan toimin-
taan. Myös sukuseuran pitkäaikainen sihteeri ja rahastonhoitaja Elvi Laitinen on ilmoittanut 
luopuvansa tehtävästä ja hänen tilalleen tarvitaan uusi henkilö.  

Esitän tässäkin yhteydessä Elville erittäin suuret kiitokset vuosien ajan kestäneestä upe-
asta työstä Laitisten sukuseuran hyväksi. Elvi on ollut mukana sihteerinä sukuseuran pe-
rustamisesta lähtien ja hänen työpanoksensa määrä sukuseuran hyväksi hakee vertaistaan. 
Uudella valittavalla sihteerillä on Elvin jälkeen ”suuret saappaat” odottamassa, mutta onneksi 
Elvi on lupautunut tarvittaessa toimimaan ulkopuolisena konsulttina ja perehdyttäjänä seu-
raajalleen.  

Uudistuksia on tapahtunut myös Suomen sukututkimusseuran internet-sivuilla (www.gene-
alogia.fi). Sivustot on uudistettu kuluneen talven aikana ja sieltä löytyy nyt entistä enemmän 
hyödyllistä tietoa. Sivuston rakennetta on uudistettu ja valikoita on ryhmitelty uudella tavalla, 
joka helpottaa tarvittavan tiedon löytymistä. Sivustolla on myös sukututkijoille ja sukuseu-
roille tarpeellista juridiikkaa; mm. tietoa lainsäädännöstä, sekä uutena nyt myös rekisteri-
selostepalvelu. Käykää tutustumassa noihin uudistuneisiin www-palveluihin. Myös Laitisten 
sukuseuran kotisivuja on tarkoitus uudistaa lähitulevaisuudessa. Seuratkaa säännöllisesti 
www.laitistensukuseura.fi sivustoa; se toimii parhaana tiedotuskanavana sukuseuran ajan-
kohtaisissa asioissa.  

Aurinkoista kesää ja tapaamisiin sukukokouksessa

Juha Laitinen
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Sihteeriltä!

Jäseneksi sukuseuraan voi liittyä maksamalla jäsenmaksun Laitisten Sukuseura ry:n ti-
lille: Nordea 10�7�0-�06��. Ulkomailta maksettaessa IBAN FI�� 10�7 �000 0�06 ��. 
Ilmoita nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi lisätietoina, että maksu ja jäsenyys tulevat oikein 
jäsenrekisteriin.

Internetissä, www.laitistensukuseura.fi, voi myös liittyä jäseneksi.
Jäsenmaksu on 1� euroa jäsen/vuosi tai 1�0 euroa ainaisjäsenmaksu. Ilmoita myös 

osoitteen muutokset joko soittamalla tai postista saatavilla osoitteenmuutoskorteilla, jotka 
kulkevat postitse maksutta, tai sähköpostilla: elvi.laitinen@surffi.fi

Postiosoite: Elvi Laitinen, Kovalanmäentie 267, 41500 Hankasalmi as, puhelin  
040 5090 160.

Saatavilla olevia sukutuotteita:

Pöytästandaari, hinta 30 euroa€+postikulut.

Sukuviirit lipputankoon 4 m (tanko 8-9 m) 70 euroa ja 5,5m (tanko 11-12 m) 75 euroa + 
postitus. Värit Savo ja Karjala.

Lautasliinat 

koko �1 x �1cm, värit; tummansininen, persikka ja vanharoosa.
Hinta 10 euroa / 100 kpl ja 5 euroa / 50 kpl + postitus.

koko �� x �� cm, persikka ja vaaleansininen.
Hinta 5 euroa / 100 kpl ja 2, 5 euroa / 50 kpl + postitus. 

Lautasliinan kulmassa sukuvaakuna on painettuna mustalla, tummansinisessä 
painettuna hopealla. Lautasliinoilla saat persoonallisen kattauksen perhejuhliin.

Tuotteet ovat tilattavissa sihteeriltä.
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Saatavilla olevia sukujulkaisuja:

Pohjois- Savon Laitisia, Kotalahden sukukirja, tekijä Eino Laitinen, 
voi tiedustella puh.03 4355 781 / Saimi Laitinen.
HUOM! SUKUKOKOUSTARJOUKSENA

Kangasniemen ja Hankasalmen Laitisten Sukukirja I+ Sukupuukirja 
yhdessä �0+ postitus, tekijä Jarmo Ahlstrand

Kangasniemen ja Hankasalmen Laitisten Sukupuukirja  erikseen 17€euroa + postitus. 
Tilaukset Elvi Laitinen puh.040 5090 160 tai elvi.laitinen@surffi.fi.

Karjalan Satumailta, Laatokan rannoilta, Impilahden Laitisen suku,
tilaukset  Jarmo Paikkala, email:jarmo.paikkala@luukku.com.

Laitisia vuosisatain saatossa I (199�), esittelee Ylä-Luostassa eläneitä Laitisia ja sieltä 
1799 Laukaaseen muuttaneita, selvitys myös sukuhaaran esi-isistä vuodesta 1561 alkaen.
Varhaisvaiheet ovat yhteiset Iisalmen, Nilsiän ja Varpaisjärven sukuhaarojen kanssa. 
Hinta on 24 euroa€+ postikulut.
Tilaukset ja tiedustelut: Markku Laitinen Likolahdentie 4, 44150 Äänekoski,  
puhelin 050 5263 314 tai Teuvo Laitinen Rauniokuja 10, 70910 Vuorela tai  
tlaitine@dnainternet.net, puhelin 017 4651 176

Laitisia vuosisatain saatossa II
RautavaaranYlä-Luostan sukuhaaran täydentävä julkaisu (1998) sisältää Juukaan 1800-lu-
vun puolivälissä siirtyneen sukuhaaran tiedot jokseenkin täydellisinä. 40 sivua, sukutaulu-
ja, kuvia ja Aina Laitisen matkakertomus 1921 Siperiasta Suomeen. Tiedot ovat koonneet 
Aulis ja Hilkka Kukkonen Lappeenrannasta sekä Aune Martikainen Valtimolta.
Hinta 10 euroa€ + postikulut. 
Tilaukset ja tiedustelut: Aulis Kukkonen, Savonkatu 30A2, 53100 Lappeenranta, 
puh. 05 4520 802.

Molemmat kirjat on painokuntoon toimittanut Jarmo Paikkala.
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Auringonpaisteessa säkenöivä meri ja fre-
gattilintujen liito. Purjeiden pauke ja köysi-
en natina. Öinen taivas, jota pilkuttaa tuhat 
tähteä. 

Ja sitten tarinan toinen puoli: turvavaljai-
den hiljainen kilinä, kun merivahtiin meni-
jät pukevat varusteita päälleen aamuyöstä. 
Vessojen kuuraukset hien pisaroidessa ihon 
jokaisesta huokosesta. Ruoanlaittovuorot, 
jolloin mietitään tehtäisiinkö kalakeittoa vai 
pottumuusia. 

Tätä purjehduksen riemua ja tuskaa koet-
tiin kuunari Helenalla ja sen matkalla, joka 
alkoi Karibialta St Martinin saarelta ja päättyi 
kahdeksan päivän kuluttua Bermudalle. Vä-
liin jäi muutama saari ja meripeninkulmittain 
autiota Atlanttia. 

Kyseessä oli Suomen Purjelaivasäätiön jär-
jestämä matka, jonka aikana 17 suomalais-
ta vapaaehtoista sai perehtyä purjehduksen 
jaloon taitoon neljän miehistöön kuuluvan 
opastuksella. Mukana oli monenlaista tal-

laajaa; puuseppiä, ompelijoita, opiskelijoita, 
yrittäjiä… kaikkia yhdisti kuitenkin mielen-
kiinto mereen. 

Toinen itselle, toinen laivalle

Jos perämies Rainer Malinilta olisi kysytty 
tärkeintä merellä muistettavaa sääntöä, vas-
taus olisi varmasti ollut: ”toinen käsi laivalle 
ja toinen itselle”. Sen verran monta kertaa 
perämies jaksoi asiasta muistuttaa. 

Ja aiheesta. Meri on arvaamaton element-
ti, ja varovaisuus oli valttia. Kukaan ei kuiten-
kaan pudonnut laidan yli. Ei, vaikka laivan 
partaat ryystivät jo vettä ja kannella käveli-
jät vaappuivat kuin Aku Ankat. Varmuuden 
vuoksi itsensä saattoi sitoa life-linella, turva-
köydellä, kiinni alukseen. Jos tippuisikin, ei 
tippuisi kauas. 

Laivalla väki oli jaettu neljään eri vahti-
vuoroon, joiden velvollisuuksiin kuului huo-
lehtia niin ruoanlaitosta, siivouksesta kuin 

Kuunari Helenan matkassa 
Karibianmerellä ja Atlantilla

Kuunari Helena on uljas näky.
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varsinaisesta purjehduksestakin. Vahtivuorot 
pyörivät yleensä neljän tunnin periodeissa 
vuorokauden ympäri. Ruoriin ja purjeiden 
nostamiseen piti siis nousta vaikka keskellä 
yötä.

Lentokaloja ja pesukoneita

Alkumatkasta Karibianmerellä purjehdus-
ohjelmaan kuuluivat pikavisiitit muutamalla 
kauniilla pikku saarella, mutta kun Helena 
ehti saarien keskeltä ulos Atlantille, alkoi pe-
riaatteessa melko tapahtumaköyhä matka-
osuus. 

Matkaseurana oli alkumatkasta vain yksi 
fregattilintu, sitten ei enää sitäkään. 

– Näin etelässä ei ole valaita, mutta lähellä 
Bermudaa niitä voi jo nähdä, kertoi kippari-
Rami eli Raimo Siiro. 

Valaat olivat kuitenkin päättäneet kiertää 
meidät, samoin delfiinit pysyttelivät omissa 
oloissaan. Mutta meren jumala Neptunus ei 

ollut meitä täysin hyljännyt: joka aamu kan-
nella odotti tuore lentokala. Aina vain yksi 
– mutta kyllä siitäkin aterian sai. 

Kippari muisteli, kuinka eräällä purjeh-
duksella kansi oli ollut aamulla täynnä lento-
kaloja. Niinpä yksi kokkauksesta kiinnostu-
nut savolaismatkustaja oli taikonut kaloista 
– no tietysti lentokalakukon!

– Hän oli leiponut sille siivet ja kaikki! 
Vaan nähtiinhän sitä matkan alussa su-

urempiakin vonkaleita. Kun kuunari oli vielä 
ankkurissa Karibialla, muutama innokas ui ja 
sukelteli laivan vierellä. Kunnes yksi uijista kii-
pesi vauhdilla ylös: laivan alla oli näkynyt hai!

Jännittävää – kyllä, mutta ei mitään sii-
hen yllätykseen verrattuna, mitä koettiin 
myöhemmin keskellä aavaa Atlanttia. Siellä, 
kaiken autiuden keskellä, kuunaria vastaan 
purjehti nimittäin – jääkaappi!

Kun muut hämmästelivät asiaa suut auki, 
kippari vain myhäili:

– Merellä voi tulla vastaan mitä vain…

Kapteeni Päivi Laitinen katsoo horisonttiin – onko myrsky alkava?
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Meri ei lähde miehestä

Kun laiva solahti purjehduksen 
kahdeksantena päivänä aamuaurin-
gon kalvaassa valossa satamaan, 
nousivat purjehtijat kannelle ja siitä 
maalle vähän pöllämystyneinä. Että 
tässäkö se nyt oli. 

Mutta vaikka mies lähtisi merel-
tä, ei meri lähde hetkessä miehestä. 
Maa heilui jalkojen alla vielä kolme 
päivää satamaan saapumisen jäl-
keenkin.

Päivi Laitinen

Perämies Rainer Malin (vasemmalla) on tarkkana, ettei vain eksytä suunnasta. Ruorissa Jussi Karro ja 

vauhdista nauttimassa Anna Karro ja Timo Uusilehto.

Atlantti tarjosi laivalle joka aamu uuden lentokalan.
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LAITISTEN SUKUSEURA RY 

SUKUKOKOUKSEEN 2009 ILMOITTAUTUMINEN
www.laitistensukuseura.fi 

Ilmoittautuminen puhelimitse, kirjeellä tai sähköpostilla:

Elvi Laitinen, Kovalanmäentie 267, 41500 Hankasalmi  
Puh: 040 - 5090 160, eMail.  elvi.laitinen@surffi.fi 

Juha Laitinen, Ahkiotie 2 a 6, 70200 Kuopio
Puh. 044 – 785 6583,  eMail juha.laitinen@savonia.fi

Ilmoittautumislomake löytyy sukuseuran kotisivuilta osoitteesta:
www.laitistensukuseura.fi/sukukokousilmoittauttuminen.doc

Tallenna täyttämäsi lomake ja lähetä se (tai vastaavat tiedot) sähköpostilla 
��.6.�009 mennessä. 

Ilmoittautumismaksu 10 euroa / henkilö (lapset maksutta)

Majoitustiedustelut suoraan lähistöllä olevista paikoista
Varjola: puh. 020 79 28080, www.varjola.com 
Peurunka: puh. 020 751 6300, www.peurunka.fi 
Vuolake: puh. 014 833 002, www.vuolake.fi 

   

Kokouskutsu
Laitisten Sukuseura ry:n varsinainen sukukokous pidetään 
Varjolassa Laukaassa lauantaina 25.6.2009 klo 13.00. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Laitisten sukuseura ry:n hallitus.
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OSALLISTUJAN NIMI

OSOITE    

POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA

PUH   E-MAIL

SUKUKOKOUKSEEN OSALLISTUJAT YHTEENSÄ:

 

                                                                         AIKUISET …................HENKEÄ

                                                                         LAPSET………............ HENKEÄ

LAUANTAIN LOUNAS VARJOLASSA:                            

hinta 20,00 (lapset alle 4 v. ilmaiseksi ja 4-12 v. puoleen hintaan)

hintaan sisältyy myös lauantain kahvit klo 15.00 varjolassa.

OSALLISTUJAT YHTEENSÄ:                                AIKUISET ………….…..HENKEÄ

                                                                         LAPSET…………….…..HENKEÄ

ILTARISTEILY KUUSAAN KANAVALTA JYVÄSKYLÄÄN M/S SUOMEN SUVI LAIVALLA 

ja paluu jyväskylästä bussilla varjolaan.

sis. noutopöytä aterian laivalla:                      

hinta 45,- (lapset alle 4 v. ilmaiseksi ja 4-12 v. puoleen hintaan)

OSALLISTUJAT YHTEENSÄ:                                AIKUISET …………..... HENKEÄ

  

                                                                         LAPSET ……………......HENKEÄ

SUNNUNTAIN LOUNAS VARJOLASSA:                       

hinta 24,- (lapset alle 4 v. ilmaiseksi ja 4-12 v. puoleen hintaan)

hintaan sisältyy myös sunnuntain kahvit klo 16.00 varjolassa.

OSALLISTUJAT YHTEENSÄ:                                AIKUISET…….........….HENKEÄ

    

                                                                         LAPSET………..........…HENKEÄ
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Laitisten sukuseuran 
sukukokous ja sukujuhla 
Laukaassa Varjolan tilalla 25. - 26.7.2009

Ohjelma:
lauantai 25.7.2009
klo 11.00 - 14.00 ilmoittautuminen ja lounas Varjolassa 
 (www.varjola.com) (ilmoittautumismaksu 10,-)
klo 11.00 - 17.00 sukututkijainnäyttely / harrastetori
klo 13.00 varsinainen sukukokous
klo 15.00 kahvit

klo 17.00 - 20.00 iltaristeily Kuusaan kanavalta Jyväskylään m/s Suomen Suvi laivalla
   (www.paijanne-risteilythilden.fi)
   - risteilyn hinta 45,00 euroa aikuiset ja lapset alle 12 v. puoleen  
   hintaan 
   - hintaan sisältyy ruokailu laivalla ja risteilyn jälkeen paluu kuljetus  
   bussilla Jyväskylästä Varjolaan
   (ennakko-ilmoittautuminen vaaditaan…)

sunnuntai 26.7.2009
klo 9.30  seppeleen lasku
klo 10.00  jumalanpalvelus Laukaan kirkossa, saarnaa pastori Petri Laitinen
klo 12.00 - 13.00 ilmoittautuminen, sunnuntaina tulevat
klo 12.00 - 16.00 sukututkijainnäyttely / harrastetori
klo 11.30 alkaen lounas Varjolassa
klo 13.00  sukujuhla:

   ohjelmassa mm.
   - Laitisten suvun kunniamarssi, yhteislaulu
   - tervehdyssanat: sukuseuran puheenjohtaja
   - musiikkia: Niilo Laitinen ja Sinitien musisoijat

   - juhlaesitelmä: Erkki Laitinen, Eräreitistä ja uittoväylästä 
   Keitele-Päijänne kanavaan

   - lausuntaa: Reijo Laitinen
   - tanssiesitys: Urpo Leinonen
   - päätössanat: sukuseuran varapuheenjohtaja
   - Keski-Suomen kotiseutulaulu, yhteislaulu
klo 15.00  lähtökahvit    
klo 16.00   tilaisuus päättyy  



Laitiset 1�

Tervetuloa sukujuhlille Laukaaseen
Jyväskylän seudun 416-vuotiaalla emäpi-

täjällä, Laukaalla on ilo toimia tämän vuoden 
Laitisten sukuseuran kesäisenä järjestämis-
paikkakuntana. Päivät järjestetään Varjolan 
tilalla Kuusaan kosken rannalla. 

Asutus Laukaassa on tuhansia vuosia van-
haa. Siitä kertovat kansainvälisestikin tun-
netut Saraakallion kivikautiset kalliomaa-
laukset.  Tänään Laukaa on ripeästi, mutta 
hallitusti kasvava lähes 18 000 asukkaan 
kunta, jolle jokainen sen asukas on sydämen-
asia. Elämisen laatua, vapaa-ajan monipuo-
lisia palveluita ja kohtuullisia elinkustannuk-
sia hakevalle Laukaassa on valinnanvaraa. 
Korkeatasoiset julkiset ja yksityiset palvelut 
vauvasta vaariin on noteerattu laajalti rajo-
jemme ulkopuolella. Siksi yhä useampi ra-
kentaja ja yrittäjä valitsee Laukaan.

Tämän päivän ja huomisen rakentajille 
Laukaassa kaavoitetaan alueita monipuoli-
sesti. Laukaaseen on siis turvallista rakentaa 
sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Moni-
puolisia työpaikka-alueita Laukaasta löytyy 
kaikista taajamista. Erityisen kiinnostavaa 
yritysaluetta on Leppäveden-Tiituspohjan 
alueella, jonne on Keski-Laukaan eteläosan 
yleiskaavassa osoitettu noin 150 hehtaaria 
uusia työpaikka-alueita. 

Kesäpäivienne keskuspaikka verkostoitu-
neine yrittäjineen tarjoaa Teille todella mo-
nipuolisia elämyksiä ja palveluita. Kuusaan 

alueen monipuoliset elämykset ammattitai-
toisten yrittäjien johdatuksella ovat kaikkien 
koettavissa. Myös yksi Suomen parhaista ja 
arvostetuimmista golfkentistä, Laukaan Peu-
runkagolf, sijaitsee Peurunkajärven rannalla 
vain kivenheiton päässä Varjolan tilalta. Lau-
kaan keskustan palvelut ovat luonnollisesti 
kaikkien käytettävissä.

Moni muistaa vielä Laukaan kesän 2003 
asuntomessut, joita on usein luonnehdittu 
viimeisiksi todella onnistuneiksi, ihmisen 
kokoisiksi asuntomessuiksi. Rakennukset ja 
niiden toteutus olivat ympäristöystävällisiä ja 
konstailemattomia. Omarantaiset tontit ran-
tasaunoineen ja vesistön välitön läheisyys ei-
vät jätä ketään kylmäksi. Kohde on edelleen 
tutustumisen arvoinen. Laukaalla ja Laitisil-
la on vuosien saatossa ollut paljon liittymä-
kohtia toisiinsa. Heitä on ollut merkittävissä 
kunnallisissa ja järjestöllisissä luottamusteh-
tävissä sekä työtovereinamme kunnan työ-
tehtävävissä.

Laukaan kunnan ja omasta puolestani toi-
votan Teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi 
Laukaaseen viettämään antoisia ja rentout-
tavia kesäpäiviä sekä tutustumaan voimak-
kaasti kasvavaan ja rakentavaan Laukaa-
seen. Viihtykää luonamme. 

Esko Koliseva
Kunnanjohtaja
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Täydenpalvelun Talo 
Täydenpalvelun talona Varjola vastaan-

ottaa niin kokous- kuin juhlavieraatkin. Na-
vettaravintolan useat juhlasalit, kokoustilat 
sekä intiimit kabinetit sopivat tilaisuuksiin 
niin pienille kuin suuremmillekin yritys-
ryhmille sekä yksityisille perhejuhlille. Tar-
jolla vaihtoehtoja runsaiden noutopöytien 
antimista, herkullisiin gourmet -annoksiin 
sekä kotaruokailuihin nuotiotulen äärellä. 
Tilat soveltuvat 2 – 350 henkilölle. Avoin-
na: 11.5.-31.8. joka päivä klo 12 – 20, muul-
loin tilauksesta.

Elämykset
Varjolassa voit kokea myös elämyspäi-

vän vauhdikkaasti seikkaillen tai mukavasti 
tunnelmoiden, ohjelmapalveluiden laaja 
valikoima tarjoaa jokaiselle jotakin!

Varjolan sijainti kuohuvan Kuusaankos-
ken rannalla takaa uniikit koskielämykset 

aina koskiseikkailusta kalastukseen.
Muita elämysmahdollisuuksiamme 

esim: mönkkäri-, off road- sekä moottori-
kelkkasafarit, värikuula- ja laserpelit, ralli-
kyyditykset, kuumailmapallolennot, husky- 
ja issikkasafarit, maalaisolympialaiset sekä 
patikka- ja lumikenkäretket.

Varjolan useat saunavaihtoehdot ulko-
porealtaineen auttavat rentoutumaan ran-
kan elämys- tai kokouspäivän päätteeksi.

Majoitus 
Tilaisuutta ei tarvitse päättää yhteen päi-

vään, vaan Varjolan alueelta löytyy myös 
useita majoitusvaihtoehtoja. Pihatupamme 
talonpoikaisantiikkiset huoneet sekä alueen 
useat korkeatasoiset mökit ja huvilat tarjo-
avat varmasti jokaiselle sopivan vaihtoeh-
don. Kylpylähotelli Peurungan läheisyys 
antaa myös mahdollisuuden tasokkaaseen 
hotellimajoitukseen.

VARJOLA
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Ajo-ohje Varjolaan:

TERVETULOA VARJOLAAN LAITISTEN SUKU : )
Vilppulantie 51, Kuusa, Laukaa
puh.020 792 8080
varjola@varjola.com
www.varjola.com
 

Varjolan tila sijaitsee Keski-Suomes-
sa Laukaan kunnassa ja Kuusaan 
pienessä kylässä n. 27 km Jyväskylästä 
Laukaan suuntaan. 
Vaajakoskelle (Jkl maalaiskuntaa) saa-
vuttaessa, käänny liikenneympyrästä 
oikealle – Laukaa 21 kyltin mukaan 
ja aja aina Laukaan kirkonkylän koh-
dalle. Siellä jatka vastaantulevasta lii-
kenneympyrästä edelleen Suolahti-Ää-

nekoski opasteen mukaan eteenpäin 
noin kuusi kilometriä. Ennen isoa sil-
taa on viitta Valkola 8 käänny siitä va-
semmalle.
Aja n. 500 m ja tulet T-risteykseen, jos-
ta käännyt oikealle. Seuraa opasteita 
ravintolan pihaan.Kuusaankoski kohi-
see vastapäätä tien oikealla puolella. 
Kartta Varjolaan:
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Martti Laitinen syntyi 21.4.1909 Hanka-
salmen Kovalanmäellä Juholan talossa Lyy-
dia (os. Makkonen) ja Kaapro Laitisen vii-

silapsisen perheen toiseksi nuorimpana. 
Työtekoon sisarukset oppivat jo lapsena, sillä 
silloin lasten työteko oli arvossaan verotta-
jankin silmissä. Perheitä nimittäin verotettiin 

Martti Laitinen 100 vuotta
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lasten työpanoksen tuomasta hyödystä. Jos 
oli kovin pienikokoinen, ei joutunut verolle, 
vaan pääsi kasvamaan. Kasvuaikaa kutsut-
tiin mullivuosiksi.

Pitkän ikänsä salaisuudeksi Martti sanoo 
kovan työn ja hyvän ruokahalun. 

Kansakoulua hän kävi lukuvuoden 1919-
1920 Niemisjärvellä ja sen jälkeen Kovalan-
mäellä, päästötodistuksen hän sai 1923.

Työtä Juholan tilalla riitti, isä kuoli syksyllä 
1931 vaikean sairauden murtamana, ja noin 
kuukautta ennen isän kuolemaa Martista tuli 
isänsä työnjatkaja, Juholan talon isäntä 22-
vuotiaana. Tilalla oli lypsykarjaa kuusikym-
menluvulle asti, sen jälkeen kasvatussikoja.

Varusmiespalvelu sekä talvi- ja jatkosota 
veivät Martti Laitisen elämästä 6 vuotta ja 15 
päivää.

Talvisodan hän oli 14. Pioneerikomppani-
assa Taipaleenjoella. Jatkosota vei Martin 
autojoukoissa Kannakselle useisiin eri paik-
koihin. Loppusodan hän työskenteli Lieves-
tuoreen autovarikolla autonkuljettajana 

Hän avioitui vuonna 1937 Leila Vehmaan 
kanssa, ja heille syntyi kaksi poikaa. Lapsen-
lapsia on kaksi tyttöä ja lapsenlapsenlapsia 
kolme poikaa. Sukupolvenvaihdos tehtiin 
Juholassa 1974, nuorimmasta pojasta tuli 
tilanjatkaja.

Eläkepäivät alkoivat, muttei hän tosin” 
laakereilla” lepäillyt, vaan teki metsätöitä ja 
kaikenlaista askaretta Juholan pihapiirissä 
siihen saakka, kun syksyllä 2003 muutti pal-
velutalo MetsätähteenHankasalmen asemal-
le. 

Kauan haaveena ollut rantamökki toteutui 
vuonna 1994. Tontin raivaamisessa ja tasoit-
tamisessa riitti kovasti työtä. Enemmänkin 

hän olisi rannalla halunnut olla, mutta vaimo 
halvaantui syksyllä

1983 ja vaimosta huolehtiminen oli pää-
asia. Leila vaimo kuoli 1999. Nyt olisi ollut ai-
kaa olla mökillä, mutta voimat alkoivat pikku 
hiljaa vähetä, varmaan puolison kuolemalla-
kin oli vaikutusta.

Ajokortin hän luovutti poliisille 92 vuotiaa-
na, siihen asti hän vielä ajoi mökille, jonne 
matkaa on noin 10 km, ja muita lyhyitä mat-
koja.

Eläkepäivien harrastuksena oli kesäiset 
marja matkat Lappiin asuntovaunun kanssa 
kiertäen.

Hän luki paljon kaikenlaista kirjallisuutta, 
mutta näkö on heikentynyt, ettei näe enää 
lukea.

Ajankuluna ja henkisen virkeyden ylläpitä-
jänä on televisio, jota hän katselee ja kuun-
telee.

Erikoisesti urheilu kiinnostaa. Hän kuulee 
”normaalin” puheen, kun on lähellä, ei tarvit-
se huutaa.

Henkisesti hän on vireä ja aikaa seuraava, 
muisti on hyvä. Perhepiirissä onkin tapana 
sanoa, jollei joku asia tai vuosiluku muistu 
mieleen, että täytyy kysyä papalta, ja vastaus 
yleensä löytyy. 

Syntymäpäiviä juhlittiin 19.4. palvelutalo 
Metsätähdessä sukulaisten, ystävien ja eri 
järjestöjen edustajien kanssa. Hankasalmen 
veteraanikuoro ilahdutti myös päivänsanka-
ria vierailullaan. 

Elvi Laitinen
Martti Laitisen miniä
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KATVEESSA  KOIVUJEN

 On mökkini katveessa koivujen
 siellä rannalla Kauppisen veen.
Pihapiiriä, kaisloja katselen,
veden välkettä varjoineen.

Vielä kertoa minun sinulle suo
pihamännystä, pihlajapuusta,
kotipääskyistä, jotka lentävät luo
ja paljosta, paljosta muusta.

Pajulintujen laulua kuuntelen
iltamyöhään ja aamulla varhain,
myös päivän touhuissa pysähtyen
se on konsertti kaikista parhain.

Savusauna oman tunnelman tuo
sen mustuneet hirret ja sauhut.
Ja hiipuva hiillos, kun lämpöä suo,
sinne yllä ei maailman pauhut.

Tervavenheeni rannalla pieni,
jolla soudella salmia saan.
Siellä elämän kesäinen tieni
lähes taivasta päällä maan.

 Elma Laitinen

SUOMEN KEVÄT

Mistähän löytäisin kauniimpaa,
kuin täällä on keväinen Suomi.
Ei maailmassa ihanampaa,
kuin kukkiva pihlaja, tuomi.

Kun käki kukkua helskyttää,
pihapääskyt konsertin antaa.
Rannalla laineet ne läiskyttää,
tervavenhe soutajan kantaa.

Hetkenä herkkänä tunnen sen,
on iäksi ihminen luotu.
Nyt kevään iloista riemuitsen,
elon herkkyys lähelle suotu.

 Elma Laitinen

Sukuseuralle kaivataan sihteeriä 
ja rahastonhoitajaa!  

Oletko kiinnostunut sukuseuran sihteerin 
ja rahastonhoitajan tehtävästä? Laitisten su-
kuseuran pitkäaikainen sihteeri Elvi Laitinen 
on ilmoittanut jättävänsä tehtävän tänä ke-
sänä. Elvi on hoitanut tehtävää sukuseuran 
perustamisesta lähtien ja hänen sukuseuran 
hyväksi tekemänsä työ hakee vertaistaan. 

Nyt kuitenkin Elvin luopuessa tehtäväs-
tä tarvitaan sukuseuralle uusi sihteeri, joka 

mahdollisuuksien mukaan toimii myös ra-
hastonhoitajana. Uuden sihteerin valitsee vi-
rallisesti tuleva sukuseuran hallitus. Jos olet 
kiinnostunut tehtävästä, niin ota yhteyttä Ju-
ha Laitiseen tai Elvi Laitiseen.

juha.laitinen@savonia.fi , 044 - 785 6583 
tai elvi.laitinen@surffi.fi , 040 - 5090 160



Laitiset 19

�� vuotta
01.07.2009 Bruno Laitinen, Kuopio
20.07.2009 Tapio Laitinen, Kristiinankaupunki
27.07.2009 Armas Laitinen, Rautalampi
05.09.2009 Oiva Laitinen, Äänekoski
06.09.2009 Reetta-Liisa Meskanen, Helsinki
18.09.2009 Aarne Laitinen, Hankasalmi

�0 vuotta
13.07.2009 Vappu Laitinen, Ylä-Luosta
09.10.2009 Elsa Nousiainen, Iisalmi

7� vuotta
08.07.2009  Saara Salminen, Kangasniemi
11.07.2009  Terttu Laitinen, Helsinki
15.08.2009   Pekka Laitinen, Nurmijärvi
19.08.2009   Hannu Laitinen, Aavasaksa
30.08.2009   Immo Yrjö Laitinen, Kotka
02.09.2009   Liisa Salomaa, Hankasalmi
30.09.2009   Terttu Raatikainen, Pihtipudas
07.10.2009   Martti Korvola, Hankasalmi
20.11.2009   Aili Kuronen, Pieksämäki

70 vuotta
05.11.2009  Teuvo Halttunen, Jyväskylä
09.11.2009  Teuvo Laitinen, Siilinjärvi

60 vuotta
19.06.2009  Reijo Laitinen, Mikkeli
06.08.2009  Leena Laitinen, Helsinki
18.09.2009  Anneli Lämsä, Kiuruvesi
15.10.2009  Kauko Laitinen, Rovaniemi

�0 vuotta
13.07.2009  Teija Paananen, Kuopio
17.09.2009  Päivi Laitinen, Varkaus
27.10.2009  Kari Laitinen, Varkaus
20.11.2009  Kielo Anttila, Panttila
14.12.2009  Jouko Laitinen, Leppävirta

ONNEA SUKUSEURAN JÄSENILLE

Suruviesti:
Varpaisjärveläinen Martta Niiranen (os. Laitinen), josta oli 100 v.
merkkipäivä-juttu edellisessä Laitiset-lehdessä on kuollut.
Hän kuoli 27.3.2009 Varpaisjärvellä. Laitisten sukuseura esittää osanottonsa 
Martta Niirasen omaisille.
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LAITISTEN SUKUSEURA RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008
YLEISTÄ
Laitisten sukuseura perustettiin Hankasal-

mella 8.8.1987, tarkoituksena selvittää suvun 
vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä 
ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jä-
sentensä keskuudessa.

Vuonna 1989 perustettiin sukuseuralle 
tutkimusrahasto. Varoja käytetään rahaston 
sääntöjen mukaan myöntämällä apurahoja, 
jotka hallitus julistaa haettaviksi.

Sukuseuralla on myös oma vaakuna, joka 
on hyväksytty Suomen Heraldisen seuran re-
kisteriin sekä sukulehti ja kotisivut interne-
tissä.

Vuosien varrella on julkaistu muutama su-
kukirja.

Eino Laitinen:” Pohjois-Savon Laitisia Ko-
talahden suku ”. Jarmo Ahlstrand: ” Kangas-
niemen ja Hankasalmen Laitisten sukupuu ” 
ja Kangasniemen ja Hankasalmen Laitisten 
sukukirja I.

Jarmo Paikkala:” Karjalan satumailta Laa-
tokan rannoilta” ja ”Laitisia vuosisatain saa-
tossa I”, ja edelliseen täydentävä julkaisu, 
”Laitisia vuosisatain saatossa II ”.

 
HALLINTO

Juha Laitinen, puheenjohtaja, Kuopio
Kaija Luhanko, varapuheenjohtaja, Siilinjärvi
Teuvo Halttunen, Jyväskylä
Liisa Hänninen, Suonenjoki
Antti Laitinen, Laukaa
Erkki Laitinen, Varpaisjärvi
Niilo Laitinen, Vesanto
Reijo Laitinen, Tampere
Tuula Launokari-Laakso, Joutsa

Hallituksen ulkopuolelta sihteeri-rahas-
tonhoitaja Elvi Laitinen, Hankasalmi

Tilintarkastajat: Hannu Laitinen, HTM Jy-
väskylä ja Anu Lajunen, ekonomi Jyväskylä.

Varatilintarkastajat: Tuula Laitinen, ylitar-
kastaja, JHTT Kangasniemi ja Seppo Laiti-
nen, taloustieteiden kandidaatti Siilinjärvi.

Hallitus kokoontui kaksi kertaa, 9.2.2008 
Peurungassa ja 27.9.2008 Varjolan tilalla 
Laukaassa .

Kokouksiin osallistui keskimäärin 7 halli-
tuksen jäsentä.

Toimintavuoden aikana hallitus aloitti su-
kukokouspaikan etsimisen ja tarjousten pyy-
tämisen. Kokouspaikkakunnaksi päätettiin 
Laukaa, ja kolmesta vaihtoehdosta päädyt-
tiin Varjolan tilaan Laukaan Kuusaassa.

Vuoden aikana aloitettiin myös tulevan su-
kukokouksen ja -juhlan kokousjärjestelyt ja 
ohjelman suunnitteleminen

TALOUS
Pankkitilien saldo oli vuoden lopussa 

11605,59 €, sisältäen tutkimusrahaston va-
roja 3229,93€.

Tilikauden tulos 293,64 €

LAITISET LEHTI
Lehti ilmestyi yhden kerran, toimittajana 

Viestittäret Kuopiosta.
Sukuseuran lehtiä on myös luettavissa ko-

tisivuilla internetissä.

APURAHAT
Apurahoja ei julistettu haettaviksi vuonna 

2008.
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LAITISTEN SUKUSEURA RY

01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2007 - 31.12.2007

T U L O S L A S K E L M A
Y-tunnus: 1098256-2

Rahayksikkö: euro

Tulostuspäivä: 18.05.2009  1sivu

Varsinainen toiminta
Laitiset lehti

Kulut     -1 698,70       -940,06      -1 698,70         -940,06
        -940,06Kate       -1 698,70

_________ _____________________ ____________

Myyntitavarat
Tuotot          767,50          755,00
Kulut     -2 817,24     -3 072,56      -2 817,24       -3 072,56

      -2 317,56Kate       -2 049,74
_________ _____________________ ____________

Muut tuotot ja kulut
Tuotot           89,00           84,00
Kulut       -489,07       -501,93        -489,07         -501,93

        -417,93Kate         -400,07
_________ _____________________ ____________

kulujäämä       -4 148,51       -3 675,55
____________ ____________

Varainhankinta
Tuotot        4 224,00        4 128,00
Kulut         -222,00         -232,00

Kulujäämä         -146,51          220,45
____________ ____________

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot          506,59          224,84

Tuottojäämä          360,08          445,29
____________ ____________

Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten muutos        -66,44        -51,62         -66,44          -51,62_________ _________

         293,64          393,67Tilikauden ylijäämä

.

JÄSENET
Vuoden alussa oli jäseniä 436 ja vuoden 

lopussa jäseniä oli 432, joista ainaisjäseniä 
68. Vuoden aikana liittyi 6 uutta jäsentä, kuo-
li 4, erosi 2 ja 5 kolme vuotta jäsenmaksun-

sa maksamatta jättänyttä jäsentä poistettiin. 
Jäsenmaksu on 12 euroa€/ henkilö, ainaisjä-
senmaksu sääntöjen mukaisesti kymmen-
kertainen, eli 120 euroa.
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LAITISTEN SUKUSEURA RY

T A S E

31.12.2008 31.12.2007

Y-tunnus: 1098256-2

Rahayksikkö: euro

Tulostuspäivä: 18.05.2009  1sivu

V a s t a a v a a
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet        9 219,05       12 036,29       9 219,05       12 036,29____________________

Rahat ja pankkisaamiset
Pankkisaamiset       11 605,59       12 470,61      11 605,59       12 470,61____________________

      20 824,64       24 506,90Vaihtuvat vastaavat yhteensä

      20 824,64       24 506,90V a s t a a v a a   y h t e e n s ä

.

LAITISTEN SUKUSEURA RY

T A S E

31.12.2008 31.12.2007

Y-tunnus: 1098256-2

Rahayksikkö: euro

Tulostuspäivä: 18.05.2009  2sivu

V a s t a t t a v a a
OMA PÄÄOMA

Muut rahastot
Vapaat rahastot        3 229,93        3 163,49

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)       17 265,07       16 871,40
Tilikauden ylijäämä/Tilikauden alijäämä          293,64          393,67

      20 788,64       20 428,56Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen
Siirtovelat           36,00        4 078,34          36,00        4 078,34____________________

          36,00        4 078,34Vieras pääoma yhteensä

      20 824,64       24 506,90V a s t a t t a v a a   y h t e e n s ä

.
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Lentokoneella etelään, osa 1.
Herätys aikaisin aamulla 11.1.2009 ja linja-

autolla Helsinki Vantaa lentokentälle. 

Näkyvyys vähissä, Pariisi ja Normandian 
rannikko kuitenkin tunnistetaan. Ranskassa 
lunta laajoilla alueilla. Lunta myös Ranskan 
ja Espanjan rajamailla olevassa vuoristossa ja 
aurinko paistaa! Seuraavaksi näkyykin maata 
Malagassa koneen sukeltaessa pilvestä klo 
18.

Asunto olisi etsittävä, etukäteen sitä ei va-
rattu. Internetistä asuntoja voi etsiä etukäteen 
hakusanalla ”se alquila+malaga”. Nyt vaihto-
ehdot ovat hostellit ja hotellit ensimmäiseksi 
yöksi, mutta on meillä ystäviä Benalmaden-
assa – taksilla sinne. Taksaa kysyttäessä kuski 
viittilöi takaoikealle. Siellä on taulussa hinnat 
muutamiin kohteisiin. Benalmadena Costa 
vai Benalmadena Pueblo? Costalle n. 28 € ja 
Puebloon 30. ”Villi” taksimies ilmestyy tyh-
jyydestä ja tarjoaa kyytiä 25 eurolla. Siihen 
kyytiin ei uskalleta lähteä, lehtien mukaan 
ryöstöjäkin on tapahtunut. Oikealta taksilta 
unohtuu nyt kysyä hintaa. Taksin huristaessa  
kohti  annettua osoitetta kysyn kuitenkin mat-
kan pituutta. 25 km kuuluu vastaus. Muistan 
katsoneeni jollakin karttaohjelmalla ja saa-
neeni matkaksi 14,5 km. Mitähän tästä vielä 
kehittyy? Kertailen espanjalaisia lukusanoja ja 
kuski korjaa virheitä. Painotan lukuja 14 ja 15, 
ei mitään vaikutusta.

Perillä hinta selviää ja on kolme kymppiä. 
Se on Benalmadena Puebloon sunnuntai-illan 
taksa.

Taksien hinnoittelusta on jupinaa suomalai-
sissa lehdissä Espanjassa. Samasta matkasta 
peritään milloin mikäkin hinta ja Fuengirolan 
huvivenesataman paikka osoitellaan Sohailin 

linnan kupeeseen, kun suomalaisen näköinen 
on kyydissä. Takseissa on mittarit, mutta nii-
tä ei käytetä. Taksa katsotaan paperista, jota 
ei ole missään julkaistu. Joku pyysi kaupun-
ginvaltuutettu Suvi Kaurasen kysymään asi-
asta. Fuengirolan lakiosaston vastaus tuli heti 
puolen vuoden kuluttua. Se kertoo ettei tak-
samittareita tarvitse käyttää. Kuitenkin kaik-
kien säädösten mukaan, myös EU- pykälien, 
mittareita on käytettävä. Kaurasen seuraava 
kysymys pyytääkin kaupungilta vastausta sii-
hen, mikä klausuuli kumoaa kaikki säädökset 
tässä kohtaa.

Mikäli asunnosta on sovittu välittäjän kans-
sa etukäteen katsomatta (ei suositella), voi 
välittäjä tarjoutua hakemaan matkalaisen len-
tokentältä. Hinta on kuulemma ylittänyt taksi-
en mielikuvituksen.

Asetumme Raijan ja Asserin vieraaksi hei-
dän kuuden hengen hotellihuoneistoonsa 
”tarvittavaksi ajaksi”. Aamulla sitten Fuengiro-
laan vuokra-asuntoa etsimään.

Katsomme kuuden välittäjän tarjonnan ja 
tutustumme kolmeen asuntoon.

Alle vuoden ikäisessä kerrostalossa  on tu-
pakeittiö + mh + parveke sekä suihkulla va-
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rustettu wc. Kolmas kerros, rantakadulle 60 
m ja näkymä sisäpihalle, ikkunat lounaaseen. 
Tämä ikkunoiden suunta säästää lämmitys-
kuluissa. Korkea talo etuoikealla rajoittaa 
aurinkoisen ajan n. viiteen tuntiin päivässä. 
Lämmitykseen tässä olisi varauduttava. Huo-
neiston mittari näyttää 17 ºC,  marmorilatti-
at kaikkialla. Hieman outoa hajua, edellinen 
asukas lähtenyt kuukausi sitten. Kolmas ker-
ros, kaksi kalteriovea ennen käytävää ja por-
tero istuu kalteriovien välisellä alueella kopis-
saan. 600 €/kk + vesimaksu 8 €/kk/henkilö + 
sähkö 15 s/kWh.

Seuraava on PYR- hotellissa,  yksityiselle 
myyty ”studio”. Pinta-ala n. 40 m². Välittäjä 
antoi avaimet ja saimme tutkia asunnon kai-
kessa rauhassa. Hieno ranta- ja merinäköala 
kuudennesta kerroksesta, asunto on talon 
aurinkoisella puolella. Lämmitetty uima-allas 
ja hotellin vartiointi 650 € kokonaishintaan. 
Asunto oli kulunut ja tunkkaisuuden vuoksi 
emme sitä ottaneet. Viikkoja myöhemmin oli 
tilaisuus käydä samanlaisessa studiossa, jo-
ka sijaitsi kymmenennessä kerroksessa ja oli 
suomalaisten asuttama.

Aurinko lämmitti asunnon mukavasti, läm-
pötila oli 24 ºC. Tämä olisi kelvannut meil-
lekin. Rouva kyllä kertoi nukkuvansa tulpat 
korvissa diskojymyn vuoksi –  jymy kuuluu 
hotellin etuihin.

Iltahämärissä katsoimme baarikeittiöllä 
varustetun yhden makuuhuoneen kerrosta-
lohuoneiston. Ruokailuvälineet ym. keittiöön 
kuuluva oli puutteellista, ei pölynimuria, silitys-
rautaa eikä liesituuletinta (joku vienyt muka-
naan?). Liinavaatteita ja peittoja vähän, mutta 
tässä oli ilmalämpöpumppu. Tuo ihmeveko-
tin, joka säästää lämmityssähköstä 20-40% 
(Kuluttaja no 1/2009) ja kuivattaa huoneiston. 
(Varjopuolena ilmalämpöpumpussa on ilman 
puhallus, ääni ja suodattimien puhdistus kah-
den viikon välein.) Sähkön ja veden hinnasta 
ei saatu täyttä selvyyttä. ”Mitä niillä on väliä 
noin lyhyellä ajalla ja imurin, silitysraudan se-

kä peitot voitte ostaa”, oli suhtautuminen. Sit-
ten haettiin takahuoneesta ystävällinen herra, 
joka kertoi sähkön maksavan 10,7 s/kWh+ 9 
€/kk + loppusiivous 40 € ja vedestä voisi kysyä 
vesilaitokselta. Vuokra vain 480 €/kk. Uudehko 
ja siisti talo hyvällä paikalla – mikähän täs-
sä mättää? Vähintään viideksi kuukaudeksi 
vuokrattaessa vuokra olisi 450 €/kk. Ehkä so-
pimukseen voisi saada sellaisen option, että 
aluksi asutaan ”lyhyttä kautta”, mutta ajan 
mahdollisesti pidentyessä, koko ajalta mak-
setaan ”pitkän kauden” kuukausivuokra.

Valittiin ensin mainittu huoneisto koska 
kaikki oli selvästi määritelty, asunnon varus-
tetaso hyvä ja kaikki uutta. Vuokrasopimus 
saatiin suomenkielisenä, tätä pidimme myös 
etuna. Toisaalta, onko 600€:n vuokrassa ”Suo-
mi- lisä”?

Vuokralaskussa on mm. kohdat: Servicios 
Porteria, Servocios Escalera, Contribución, 
Arbitrios, Obras y Mejoras + kolme veroluon-
teista kohtaa. Mitään noista ei 600 vuokraan 
lisätty. Vuokravakuutta tai muita etumaksuja 
ei välittäjä ottanut puheeksi. Joku, jossakin 
muualla, oli joutunut maksamaan sovitun 
vuokran lisäksi taloyhtiölle hoitovastikkeen. 
Ja mikä vieläkin oudompaa, vuokraisännän 
omaakin hoitovastiketta oli tarjottu vuokraso-
pimukseen maksettavaksi. Ennen allekirjoi-
tusta vuokrasopimus on ymmärrettävä, joko 
itse tai tulkin välityksellä. Uskalsimme tehdä 
määräaikaisen sopimuksen, koska vuokra-
aika oli vain puolitoista kuukautta. Yleensä 
sopimus olisi tehtävä toistaiseksi (ainakin las-
kevien hintojen kaudella), syystä tai toisesta 
ehkä haluaakin muuttaa muualle. 

Myöhemmin huomattiin sivukadun välityk-
sen AMC Inmobiliarias, puh. +34 951261689, 
mainostavan hotellistudiota 450 €/kk. Tuo lie-
nee kylmä pohjoissivun asunto ja vielä alaker-
rassa.

Miten saa ajan kulumaan? Kävellen hyvässä 
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säässä voi katsella kaupunkia laajemminkin. 
Markkinoita on kaupungissa ja lähietäisyy-
dellä monet viikossa. Ruoka- ja illanvietto-
paikkoja melkein loputtomasti. Mahdollinen 
toiminta suomalaisyhteisössä vie ajan vaikka 
kokonaan ja golffareilta loppuu aika kesken.

 

Camping Fuengirolasta kävivät karavaana-
riystävämme, vuodelta 2005, kylässä. Heiltä 
saimme lainaksi pienen radion, jolla kuunte-
limme paikallista suomenkielistä radiolähe-
tystä arkipäivisin. Melkein joka torstai taitoim-
me puolen tunnin kävelymatkan ”Kotikadulle” 
Campingille, siellä näkyy ”Suomi- TV”. Benal-
madenassa vierailimme muutaman kerran, 
edestakainen junalippu 1.80 hengeltä.

Lähdön vaiheilla- luennon piti pastori Sai-
nio Suomela- salissa (suomalaisyhteisön tila 
Los Bolichesin kaupunginosassa). Teknikolla 
oli vaikeuksia saada mikrofoni toimimaan ja 
Sainio kertoikin alkajaisiksi mikrofoniin liit-
tyvän jutun menneiltä ajoilta: Oltiin hautaus-
maalla ja pappi heitti multaa arkulle. Kuului 
rahinaa ja rohinaa jotenkin epämääräisestä 
suunnasta. Samassa kajahti kuuluville lähei-
sen raviradan kuulutus: ”Lähtö hyväksytty, 
portti suljetaan.” 

Mitä tapahtuu, kun suomalainen kuolee Es-
panjassa? Poliisi, hautaustoimisto ja Suomen 
konsulaatti pistävät toimeksi. Tilanteeseen 
voi varautua tekemällä tuhkaussopimuksen. 
Kaavakkeen saa suomalaisen seurakunnan 

seurakuntakodista, myös seurakuntaan kuu-
lumattomat. Täytetty kaavake toimitetaan 
sieltä Suomen konsulaattiin Malagaan, josta 
viranomaiset sitä kysyvät asian mahdollisesti 
tullessa ajankohtaiseksi. Tuhkaus maksaa n. 
3000. Ellei sopimusta ole, arkku ja kuljetus 
Suomeen maksaa n. 5000 – 9000. Ainakin va-
kuutuksen pitää olla kunnossa.

Päivän retki anislikööritehtaalle, Mvseo del 
Anis, maksoi 38 € hengeltä sisältäen ruokailun 
paluumatkalla. Matkaa tehtaalle oli 125 km, 
sinne Antiqueran yläpuolelle.

Alkoholiton karhunvatukkalikööri oli maul-
taan paras. Maistiaispisteitä oli noin alle kym-
menen ja ne ohitettiin jonossa. Neljän ensim-
mäisen jälkeen olivat vuorossa alkoholipitoiset 
liköörit ja se kerkesi jo vaikuttamaan. Tämä 
yritys on siirtynyt isältä pojalle kolmensadan 
vuoden ajan. Jossakin nuoret osaavat arvos-
taa vanhempiensa ammattia.

Ruokailu oli mahtavassa vuoristomaise-
massa, tekojärven rannalla ravintolassa. En-
sin lauloimme suomalaisia lauluja sisäpihalla, 
jossa oli hieman erikoinen akustiikka. Sisällä, 
pöydän kummallakin sivulla, istui n. 25 ruo-
kailijaa. Alkuruokana oli runsas salaatti, vaih-
toehtona keitto. Pääruokana kala tai liha. Lo-
puksi hedelmiä, pudding, kahvi ja konjakki. 
Loppumatka autossa kerrottiin hurjia vitsejä. 
Tässä yksi: Hääyötä aloiteltiin, mutta ujostutti 
hieman. Päätettiin riisuutua erillään, ettei toi-
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nen näe. Morsiamelle oli ystävätär lahjoittanut 
yöpuvun, jonka vasta nyt sai ottaa nähtäväk-
si laukusta. ”Voi miten pieni ja ryppyinen.”, 
pääsi nuorikolta. Tähän mies: ”Sinä kuitenkin 
katsoit.”

Retkiä on tarjolla moneen lähtöön, Cordo-
baan, Gibralttarille, Granadaan, Afrikkaan…

Suomessa pyörii Sofia- koulutushanke niin 
Espanjassakin, ainakin Fuengirolassa. Luen-
nolle ”Missä mennään vanhustutkimuksessa” 
kerkesin mukaan. Reijo Tilviksen (Helsingin 
yliopisto) luento tuli nauhalta. 

Tässä muutama hajaseikka luennosta sa-
volaisittain, eli täysin lukijan vastuulla: 

Synnymme kopioina ja kuolemme yksi-
löinä. Sitten 1950- luvun yli 100- vuotiaiden 
määrä on 100- kertaistunut. 

Biologinen vanheneminen on haitallis-
ten ilmiöiden kasautumista. Sisäiset proses-
sit, kulumisilmiöt,  molekyylit ja solut luovat 
enemmän haittatuotteita kuin niitä ehditään 
poistaa. Organismi on kertakäyttöinen, li-
sääntymiseen on panostettu enemmän kuin 
jatkuvuuteen. Vanhuuden suunnitteluvirheet 
eivät poistu kehityksen myötä.

Miten vanhetaan? Syyt ovat sisäisiä, hitaita 
ja varmoja, ne vähentävät varalla olevaa suo-
rituskykyä. Kasvun pysähtymisen jälkeen huo-
nontumista on 1 % vuodessa. Sairauksiin tms. 
vaikuttaen pystytään elinikää jatkamaan.

Solut menettävät jakautumiskykynsä n. 50 
jakautumiskerran jälkeen. Sitten solut van-
henevat ja sairastuvat helpommin (esim. ve-
risuonitaudit) . Muutama poikkeus on, esim. 
sukusolut ja pahat syöpäsolut, jotka pitkään 
jatkavat uusiutumistaan.

Hidas aineenvaihdunta pidentää ikää! Ra-
vinnon rajoittaminen ehkäisee sokeritautia ja 
alentaa happistressiä (vapaat radikaalit). Anti-
oksidanttipuolustuksen pettäessä solujen toi-
minta kääntyy itsetuhoisaksi. 

Yli 100- vuotiaiden iän selitys on pimen-
nossa. Yhtä selitystä tuskin löytyy. Vanhan eli-

mistössä on jakautuvia ja vanhenevia soluja. 
Kaikki geenivirheet saattavat lyhentää ikää ja 
tosivanhat ovat osittain niiltä säästyneet.

Vanheneminen johtaa hyytymiseen, ras-
voittumiseen ja kuivumiseen. Lihaskudos 
korvautuu rasvalla. Sairaudet pakkautuvat, 
yhden tultua toisia jo tulee helpommin. 

Avuntarve, verrattuna edellisiin sukupol-
viin, ei keskimäärin lisäänny. Esim. 1970- 
luvulla elänyt 75- vuotias tarvitsi enemmän 
apua kuin nyt elävä 75- vuotias. Miehet ovat 
liikuntakykyisempiä, mutta enemmän avun 
tarpeessa kuin naiset. Vanhusten asenteet 
ovat nykyisin positiivisemmat kuin menneillä 
vuosikymmenillä.

Missään yhteiskunnassa ei ole uskallettu 
määrittää hoidon antamista tai antamatta jät-
tämistä iän perusteella (yleisö väitti muuta tällä 
kohtaa). Aikaisemmin osaaminen siirtyi van-
hoilta nuorille. Se nosti vanhojen arvostusta. 
Nykyinenkin nuori polvi joutunee nöyrtymään, 
vanhojen pitäessä valtaa. Vanhus itse arvos-
taa omaa, päättymässä olevaakin, elämäänsä 
enemmän kuin kukaan ympäristössä.

Muistihäiriöiden ennaltaehkäisyä tutkitaan 
kovasti. Tasaisesti ja harmonisesti vaikuttava 
ikääntymisen hidastus tehoaa, ei mikään yk-
sittäinen toimi.

Uhkatekijöitä ovat mm. luonnonkatastro-
fit, työttömyys, kehitysmaiden suuri lapsi-
määrä ja robotit.

 
Osoitteita: www.finlandia.es Suomen kon-

sulaatti, Malaga.
www.tupasi.net 
www.milainmobiliaria.com   
www.perhekotihelena.com    
www.dilmunproperty.es   
www.llaveenmano.com 
www.segundamano.es     
      

   Teuvo Halttunen
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