
WERKASALON 

SUKUTERVEISET 
 

   SUKUSEURAN JÄSENLEHTI 18 
Vihanti huhtikuu 2015 



 
Suvun Tunnukset 
 
Isännänviiri    on kooltaan 50 X 400 cm ja on sopiva 8 - 9 metriseen lipputankoon.  

Materiaaliltaan viiri on kudottua lippukangasta, 100% polyesteriä  
Hinta 53,00 euroa 

 
Pöytästandaari  

on valmistettu polyesterilippusatiinista ja siihen kuuluu  
kirkas metallitanko sekä marmorijalusta. 
Sekä viirin että standaarin on suunnitellut graafikko Kaisu Klemetti. 
 

Hinta 28,00 euroa 
 
 

Sukukorut      ovat malliltaan samat kuin kuusikymmentäluvulla tehdyt korut.  
Korut on käsityönä valmistanut kultaseppä  
Timo Turunen, Aikamuoto Watch & Design 

 
Naisten koru 70,00 € 
Kalvosinnapit 50,00 € 
Solmioneula 50,00 € 

 
 

Sukukirja  
Verkasalot, Vihantilainen talonpoikaissuku  
Kustantaja: Werkasalon Sukuseura ry 
Julkaistu vuonna 2000, sidottu, 562 sivua  
 

Hinta 25,00 euroa,  
 

Kirjaa on myytävänä Ilkka Verkasalolla, Pekka Verkasalolla ja  
Eija Hanhinevalla, joiden osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät tästä 
lehdestä.  
 
 

Tuotteiden tilaukset tehdään sukuseuran ”tavaravast aavalle”:  
 

Ilkka Verkasalo   
kirjeellä   puhelimella 
Verkaperäntie 195 B 040 5817 912 
86360 Ilveskorpi 
 
Sukukirjoja voi tilata myös  

Eija Hanhinevalta (Tinatie 6, 86400 Vihanti) ja  
Pekka Verkasalolta (Haukantie 38, 04320  Tuusula tai puh. 
050 555 3295). 

 
 
Tuotteet lähetetään postissa ja mukana tulee lasku .  
Hintoihin lisätään mahdolliset postituskulut.  
Tuotteiden muunlaisesta toimittamisesta (esimerkiksi nouto) voi 
sopia tilaamisen yhteydessä.  
 

 
 

Sukukirjan hinta on 
laskettu 25 euroon  
myynnissä juhlilla 
ja aikaisemminkin 
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Sukujuhlan vuosi – vaeltaen 
 
Juhlitaan 
Kolme vuotta on taas kulunut ja on aika katsastaa sukua. 
Lauantaina 11.7. kokoonnumme Vihannin 
kotiseutukeskukseen juhlimaan perinteiseen tapaan. Juhlan 
järjestää tänä vuonna Hilman sukuhaara. Myös tämän 
lehden aiheena on Hilman jälkeläiset, joista on koottu 
historiallisia kuvia sekä kerrottu suvun uusimmasta 
tohtorista.  
 
Mennään metsään retkelle 
Vihannissa on tehty paljon metsäistä talkootyötä. Kyliä 
yhdistävät entiset kinttupolut on etsitty ja nyt ne ovat 
nykyihmisellekin kulkukelpoisia, merkattuja vaellusreittejä. 
Reteille on kunnostettu ja rakennettu kotia ja laavuja 
helpottamaan retkien toteutusta vaikka monipäiväiseksi 
vaellukseksi. 
    Juhlan jälkeen on mahdollista tutustua Lintutorniin, jonne 
pääsee kotiseutukeskuksesta kinttupolkuja pitkin 
järvenrantaa kävellen.  
 
Pekka 
 
 
PS: 
Hallitus huomasi, että sukukirjoja ei ole tarkoitus varastoida 
vaan lukea. Kirjan uusi hinta on nyt 25 euroa. Juhlilla on 
kirjaa myynnissä, mutta aikaisemminkin niitä kyllä saa. 
 
 
   Seuran hallitus 7.7.2012 

 

Puheenjohtaja    Varapuheenjohtaja/Sihteeri   

Pekka Verkasalo   050 555 3295  Petri Verkasalo   050 357 4257 

Haukantie 38    Iisakintie 13   

04320 Tuusula    85410 Sievi   

pekka.verkasalo@kolumbus.fi  p.verkasalo@omanetti.fi 

       

Rahaston hoitaja    Jäsenasiat   

Eija Hanhineva   044 096 4514  Juhani Mikkelä  050 553 9561 

Tinatie 6    Rantakukantie 3 H1   

86400 Vihanti    90540 Oulu   

eija.hanhineva@gmail.com   juhani.mikkela@gmail.com  

       

Merja Honkakoski   050 345 2063  Irma Lumiaho-Ollila   0400 386 331 

Ketuntie 7    Limingantie 293   

86400 Vihanti    92430 Paavola   

merjahon@gmail.com     irma.lumiaho-ollila@raahe.fi  

       

Minna-Mari Myllykangas  040 683 5544     

Raahentie 276       

92600 Pulkkila       

minnamari.myllykangas@gmail.com     
     

 

Lehdestä löytyy 
 
Vihannin kinttupolut 
 
Vihannin lintutorneista   
   tornien taisto 
 
Suvun uusin tohtori Roskildesta 
 
Kevään kohinaa 
 
Hilman sukuhaaran vanhoja 
valokuvia 
 
Juhlakutsu,  
Kakkukekkerikutsu 
 
Suvun tunnuksia 
 
Seuran uusi kotisivu on 
werkasalot.net  
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Nyt Vihannin  
kinttupoluille! 
 
 
 

Viisi vuotta sitten löytynyt ja silloin Siikasalon seurakunnan toi-
mesta avattu vanha kirkkopolku Lukkaroisista Vihannin Myllype-
rälle on ollut kuulemma osaltaan sysäämässä liikkeelle kinttu-
polkuhanketta, jota on Vihannissa työstetty runsain talkoovoi-
min ja Nouseva rannikkoseutu ry:n sekä Vihannin kylät rahoit-
tamina todenteolla vuodesta 2012 lähtien. Hanke päättyi viime 
vuonna. 

 
 
 
 

Viiankanka an laavun ristiäiset. Laavu sijaitsee ennen Myllype rää 
Lukkaroisista Vihantiin. Paikka tunnetaan myös nime llä Viianku-
jelma ja kuuluu vanhan kirkkopolun paikannimihistor iaan, josta 
voi lukea mm. Vihannin hulmuava helmat -kyläkirjast a 
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Vihannin kylien yhteinen virkistysrei-
tistö Vihannin Kinttupolut -hanke on 
mittava ja perinnearvoltaan vaikutta-
va teko historian ja nykyajan yhdis-
tämiseksi. Hankkeen suurin edun-
saaja on ihminen, joka liikkumaan 
luotuna saa häipyä sydänmaitten sy-
leilyyn, autojen, muun hälyn ja saas-
teen ulottumattomiin. Perinteiseen 
kirkkomatkaankin polkua voi käyttää, 
kun toukokuun 24. päivä kansaa kut-
sutaan vaeltamaan kirkkopolulle Luk-
karoisista Vihannin kirkkoon neljättä 
kertaa. Nyt ensimmäisen kerran osa-
na merkittyä kinttupolkua. 
    Vihannin kinttupolut nettisivustoilla 
kerrotaan erittäin hyvin kinttupolkujen 
reitit, taukopaikat ja kaikki kävelyyn 
sekä talvisin hiihto- tai lumikenkäva-
ellukseen liittyvät asiat. Reitistöä tu-
lee valmistuttuaan kaikkiaan noin 100 
km. Rakennettuja taukopaikkoja on 
valmiina ja niitä rakennetaan lisää 5 - 
10 km välein. Yöpymispaikkoja  löy-
tyy jokaisen kylän reiteillä, uusilla 
laavuilla on puuseet, oikein luontoys-
tävälliset kuivakäymälät. 
    Poluille pääsee jokaiselta Vihannin 
kylältä. Lähtöpisteille pystytetään en-
si kesänä isot opastavat infotaulut, ja 
reitistön karttaa valmisteillaan myös 
sähköiseen muotoon.  
    Jokaisen kynnelle kykenevän kan-
nattaa uskaltaa poluille, ja antautua 
luonnonhelmaan haaveilemaan… tai 
olemaan tosissaan. Noita luontoret-
kiä ei tarvitse katua, sanon, tosin vä-
häisen kokemuksen rintaäänellä ja 
haikeudellakin. 
   Taimi Laitala 
 
Facebook – Vihannin kinttupolut 
 
Kinttupolut ovat vanhoja reittejä, 
joita ihmiset ovat kulkeneet joko jal-
kaisin tai hevosella. Reittien varsil-
la on runsaasti peuranpyyntikuoppia ja 
tervahautoja. Jäänteitä muinaisasumuk-
sista on löydetty mm. Alpuan seudulta 
ja Ilveskorven Verkaperältä. Reitistö 
kulkee pitkän matkaa myös vanhaa suo-
latietä pitkin. Toivottavasti saamme 
pian myös polkujen historian koottua 
esittelylehtisiksi. Infotauluista löy-
tyy tiivistettynä joitakin tietoja.  

   
 

Hirvinevalta on tämäkin kuva viime  
kevään vaellukselta. Hieno sää,  
hyvä pohja ja karpaloita! 
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Vihannin lintutornit 
         Teksti ja kuvat Irma Lumiaho-Ollila 

Peipponaaras syyskuussa 2014 
Saarelanjärven lintutorni syksyllä  2014 
Joutsenet palaavat   

 
 
Kirkonkylän järvet kuivatettiin 1950- luvun lopussa, 
jotta heinämaita riittäisi karjalle. Ennestäänkin vä-
hävesistöisen kunnan alueella maisema yksipuolis-
tui. Kuitenkin märkyys vaivasi etenkin rantapeltoja 
ja pusikoitumisen myötä heräsi ajatus järvien uu-
delleen vesittämisestä. 
    Kirkkojärvi saatiin jälleen lainehtimaan 1980- 
luvun lopulla ja vesilinnut löysivät pian uuden 
elinympäristön. Kuntalaisille sinisenä välkkyvä järvi 
oli uusi ylpeydenaihe. Rantasen- ja Saarelanjärvi-
en pohjakosteikkoja ei pystytty koskaan kunnolla 
kuivattamaan. Ne olivat hyviä paikkoja hyttysten 
lisääntymiseen, ja kahlaajille ruokaa riitti. 1990- 
luvulla jatkettiin näidenkin järvien vesittämissuunni-
telmia lintu- ja maisemajärviksi. Useiden vaiheiden 
jälkeen Rantasen- ja Saarelanjärvet saivat viimein 
vetensä vuonna 2003. 
    Läntisrannan kyläyhdistys on toiminut vireästi 
alueen kehittämisessä. Kesällä 2004 valmistuivat 
pylväsrakenteiset kotamalliset lintutornit molemmille 
järville. Niistä on hyvä tarkkailla alueen monipuolista 
linnustoa noin 4 metrin korkeudelta. Torneille neu-
vovat opasteet kantatieltä nro 88. Läntisrannantie 
johtaa Rantasenjärvelle. Matkan varrella voi tarkkail-
la ja kuunnella viehättävän perinnemaiseman linnus-
toa, esim. tiltaltin rytmikästä ”tiputtelua”, kivitaskun 
rätisevää visertelyä ja peipon ponnekasta säettä. 

    Rantasenjärven lintutornialueelle on rakennettu 
myös erinomainen grillikota, puusee ja laituri, joihin 
on saatu EU- rahoitusta. Tämä hanke valmistui lo-
pullisesti vuonna 2010. Monipuolinen retkeilymaasto 
polkuineen houkuttelee kävijöitä lähialueilta ja kau-
empaakin. Myös useat koululaisryhmät ovat käyneet 
tutustumassa alueen linnustoon.  
    Rantasen- ja Saarelanjärvien lintulajisto oli hyvin 
runsas ruoppauksen jälkeen. Harvinaisuuksina mai-
nittakoon esim. mustakurkku-uikku, merihanhi ja 

suuri pikkulokkiyhdyskunta. 
Alueella on havaittu noin 
120 eri lajia. Vuosien myötä 
kasvillisuus on lisääntynyt 
ja linnusto vähentynyt. Kui-
tenkin BirdLifen järjestä-
mässä jokakeväisessä 
”Tornien taisto” lintujen 
tarkkailutapahtumassa 
Rantasenjärven tornin jouk-
kue havaitsi yhden päivän 
aikana yhteensä 84 lintula-
jia toukokuussa 2012 sijoit-
tuen hienosti 20. sijalle.  
Suosittelen lämpimästi vie-
railua torneilla. Vaikka ei 
tunnistaisikaan kaikkia laje-
ja, keväisenä aamuna lintu-
konsertti hivelee korvia ja 
elokuisena päivänä pääs-
kyset liitelevät veden yllä 
hyönteisten perässä. Siinä 
riittää muistelemista pitkälle 
syksyyn. 
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Tornien taisto 
Pekka Verkasalo 

 
Kun toukokuun yhdeksäs päivä tänä vuonna koittaa, 
on lintuharrastajien aika kiivetä torneihinsa ja kököt-
tää siellä 8 tuntia – käynnistyy Tornien taisto. Kah-
deksan tuntia kiikareiden, kaukoputkien ja runsaiden 
eväiden kanssa levittää kantapäitä. 
    Tornien taisto on BirdLife Suomen  järjestämä 
leikkimielinen kilpailu, jossa on tarkoitus tunnistaa 
mahdollisimman monta lintulajia. Taisto on jouk-
kuekilpailu 3–8 hengen joukkuein ja taistelupaikkana 
on joukkueen valitsema torni. Lintutornien lisäksi 
kelpaavat mutkin tornit esimerkiksi hyppyrimäet ja 
näkötornit. Vain tornista havaitut linnut kelpaavat 
mukaan kilpailuun ja lintulaji hyväksytään kilpailuun 
kun kaksi ryhmäläistä on sen tunnistanut. Joukkue 
saa kuitenkin käyttää apuna ulkopuolisia avustajia. 
Lintujen houkutteluun ei saa käyttää teknisiä välinei-
tä (lintupillejä, houkutusäänitteitä…), kuitenkin pari 
talipalloa tornin lähellä helpottaa paikallisten tiaisten 
löytämistä.  
    Vuonna 2014 Tornien taistossa oli mukana yli 300 
joukkuetta Hangosta Utsjoelle. Suomi on pitkä maa 
ja toukokuun alussa kun lintujen muutto on kiivaim-
millaan, etelässä on kesä ja pohjoisessa talvi, olo-
suhteet tekevät kisasta epätasa-arvoisen. Yli sadan 
linnun tornit sijaitsevat hyvillä muuttoreiteillä Suo-
men länsirannikolla. Pohjoisessa ei muutosta ole 
vielä mitään havaintoja ja siellä tornikohtainen saalis 
voi jäädä 20 lintuun. Tornien taistossa tehdäänkin 
tornikohtaista historiaa ja kilpaillaan edellisten vuo-
sien kanssa. 
 

 
 
 
Hämeen sanomat Aulangon tornista 
”Tämä on harvinainen ja erikoinen paikka katsella 
lintuja, koska täältä lintuja näkee myös yläpuolel-
ta…” 
 
Facebook/tornien taisto 
Hanko-Svanvik. Taiston jälkeisenä sunnuntai-
iltapäivänä teimme mielenkiintoisen havainnon. 
Kävimme samaisessa taistopaikassamme "fiiliste-
lemässä" ennen kotiinpaluuta ja koska tavallinen 
katselu tuntui edellisen päivän intensiivisen ru-
peaman perään kovin pitkäveteiseltä, kehitimme 
nykytrendejä noudattaen (samalla toki kyseenalais-
taen ) VPT:n, VartinPikaTaiston kahden havainnoit-
sijan voimin. Ajastin päälle ja pikakirjuri hommiin – 
Tulos oli hiukan yllättävä 38 lajia. Siis: sen oikean 
taiston keston ollessa n. 32-kertainen ei loppusum-
ma kuitenkaan yllä välttämättä edes tuplaamaan 
tuota lukumäärää. Mmmielenkiintoista 

 
 

Lähteinä:  http://www.birdlife.fi/ 
 Facebook/Tornien taisto 
 Google-haku ”Tornien taisto” 
 Sanomalehdet 
 Haastatteluja 
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Tuore tohtori  
Hilman sukuhaaran 

 
 

 
Sukuhaara on ilmeisesti kolmanneksi run-
sain, ainakin sukutaulujen lukumäärän mu-
kaan, ja tohtoreitten kokonaismäärä ei ole 
tiedossani. Uusimmaksi tohtoriksi voitanee 
nimetä 10.4.2015 Tanskassa Roskilden yli-
opistossa väittelevä Elisa Kankaala, s. 1981. 
Hän kuuluu Hilman sukuhaaran tauluun no 
1425. 
    Sukutaulun no 1421 aloittaa 1881 syntynyt 
Jaakko Juhon poika Jokimäki, joka asui  Al-
puan Kankaalassa ja ajan tavan mukaan 
kulki sen jälkeen talon nimellä. Jaakko ja 
Stiina Kankaala muuttivat Kankaalasta Le-
vänahoon, Stiinan entiseen kotiin 1927 mu-
kanaan 1905-1916 välillä syntyneet lapset 
Janne, Aate, Olli, Helli, Kalle, Yrjö ja Saimi.  
Elisa Kankaala on Janne Kankaalan pojan 
Timo Kankaalan nuorempi tytär ja Levänaho 
on Elisan koti. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Vi-
hannissa, kävi vuoden ruotsinkielistä kan-
sanopistoa Porvoossa, josta kurssikavereit-
ten kanssa päätyi lähettämään hakupapereita 
Ruotsiin. Ykkösvaihtoehtona oli Lundin yli-
opisto ja siellä arkkitehtuuri. 
    – En ollut koskaan käynyt Lundissa, mutta 
tiesin, että Lundin yliopisto on hyvä ja arvos-
tettu, ja myös Lundin kaupunki vaikutti viih-
tyisältä.  Arkkitehtuurin vaihdoin kulttuuri-
maantieteeseen ja valmistuin maisteriksi. 
Olin jo ennen valmistumistani haaveillut  tut-
kijan työstä ja lopulta löysin kiinnostavan 
jatko-opiskelupaikan Tanskan Roskildesta. 
Siellä tieteenala vaihtui kulttuurimaantietees-
tä julkishallintoon ja väitöskirjani aiheeksi tuli 
organisaatioiden välinen yhteistyö ja  yhteis-
työssä tehty innovaatio rikoksen torjunnassa. 
Englanninkielinen otsikko on Holistic solu-
tions to shared problems? A case study on 
inter-organizational collaboration and collabo-
rative innovation in crime prevention, kertoo 
Elisa Kankaala. 
    Hänen mielestään Roskilden yliopisto on 
perinteikkään Lundin yliopiston jälkeen hyvin 
erilainen kokemus. Vaikka kaupunki on pe-
rustettu yli 1000 vuotta sitten, sai se yliopis-
ton vasta 1972 ja on pyrkinyt alusta asti ole-
maan uudenaikainen ja perinteiset opetus-
metodit kyseenalaistava.  

Elisa Kankaala viime kesälomallaan  
Raahen Tornitalon parvekkeella.  
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Tohtoreiden sukuhistoriaa 
 
 
 
 

Sukuhistoriasta sen verran, että Jan-
ne Kankaalasta tuli esikoisen oikeu-
della Levänahon isäntä ja hän avioitui 
vuonna 1945 sotaleski Marjatta Läh-
desmäen, s. Lumiaho ent. Kotila, 
kanssa. Marjatalle ja Jannelle syntyi 
viisi lasta, kolme poikaa ja kaksi tyt-
töä. Jaakko kirvesmies-turkistarhaaja 
asuu Kalajoella, Timo Kankaala viljeli 
Levänahoa ja työskenteli kaivoksella. 
Hän menehtyi sairauteen 2002. Matti, 
nuorin pojista kaivosmies ja puuarte-
saani sai hallintaansa osan Le-
vänahoa. Hän rakensi perheelleen 
kodin Haikarin kankaalle, paikalle, jo-
ta oli asutettu jo paljon ennen häntä.  
Matin vastuulla on tulevan kesän su-
kujuhlan valmistelut. Tytöistä van-
hemman Aino Elinan elinkaari kesti 
vain 39 vuotta. Hän oli Vihannin luki-
on ensimmäisen kurssin yliopilas ja 
yrittäjä.   

 
 
    Janne ja Marjatta Kankaalan lapsis-
ta nuorin Paula Kankaala, s 1953, 
opiskeli  Jyväskylän ylipistossa hydro-
biologiaa, opinnot veivät hänet Tuk-
holman Yliopistoon, jossa hän väitteli 
tohtoriksi 6.12.1984  Itämerenja Poh-
janlahden eläinplanktonista. Paula 
Kankaala nimitettiin Helsingin yliopis-
ton dosentiksi vuonna 1992 ja hän 
toimi vanhempana tutkijana Lammin 
biologisella tutkimusasemalla, kunnes 
sai viran Joensuun yliopiston järvitut-
kijana vuonna 2008.  Paula Kankaa-
laa kuullaan sukujuhlassa juhlapuhu-
jana. 
 
 
 
 
 
Kirjoitti Taimi Laitala, Marjatan tytär 
 

 
 

Paula ja Elisa Kankaala Levänahos-
sa kesällä 2013. Kuvan taustana 

vanha aittarakennuksen pääty. 
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Kevään iloja 
Eeva Verkasalo 

http://ulkomaalla.blogspot.fi/  
 

 
 

 
 

 
 
 

Syksyllä sain kuk-
kasipulitilaukseeni 
kaupanpäällisiksi 
60 krookuksensi-
pulia. Upotin ne 
tyhjään kukka-
penkkiin, ja nyt ne 
kukkivat kuin mie-
lettömät. Ne ovat 
jännän vaaleankel-
taisia. Jokaisesta 
sipulista nousi 
vähintään 5 kuk-
kaa. Ne eivät kyl-
läkään tuoksu, 
mutta ovat söpöjä. 

Aurinko paistaa, ja nyt se jo nou-
see niin korkealle, että melkein 
tunnin ajan iltapäivällä paistaa 
meidän varjonpuoleiselle pihal-
lemme. Istahdin varjoon vain ku-
van näpsäyksen ajaksi; sitten siir-
ryin aurinkoon istumaan ja nautti-
maan olostani. Olin juuri siivonnut 
pihan talven roskista ja esiin pilkis-
tävistä rikkaruohoista. 
    Sitten tunsin tuoksun. Ensin en 
tajunnut, mistä se tulee, mutta 
siten muistin, että tuonne lehtensä 
pudottavan pensaan siimekseen 
istutin jotain sipuleita, joita löysin 
edellisen asukkaan jäljiltä jostain 
sopimattomasta paikasta. Ja siinä 
nyt seisoi ihanasti tuoksuvia vaa-
leanpunaisia hyasinttejä! Minulle 
hyasintit ovat joulukukkia, ja vie-
rastin vähän näitä suloisia ilmes-
tyksiä. Mutta tarpeeksi haisteltuani 
otin tuoksut ilolla vastaan. Tämä 
on Englanti. Täällä kukkivat ke-
väällä hyasintit. Plussa siitä Eng-
lannin ilmastolle. 
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Jo aikaisemmin keväällä ihmettelin pikku-
ruisia taimia, joita alkoi nousta Helleboren 
juurelle. Voisivatko ne todella olla joulu-
ruusun pentuja? Minulla oli sellainen käsi-
tys, että jouluruusut ovat hienoja,herkkiä 
kasveja, jotka menestyvät vain ahkerim-
man puutarhurin tarhassa. Se on ehkä 
taas Suomea. Tässä maassa helleboreja 
kasvaa joka pihassa. Eilen uskalsin olla 
varma, että helleboreja ne ovat, sillä toiset 
lehdet ovat juuri oikean näköisiä. Mitä 
sitten teen kahdellakymmenellä Hellebo-
rella, jos ne kasvavat isoiksi kasveiksi?! 
Ehkä purkitan ne, ja sitten ensi vuonna, 
kun ne kukkivat, näen minkälaiset kukat 
niissä on, hybridikasvien kukat kun eivät 
välttämättä ole äitinsä näköisiä. Niin että 
jos joku haluaa kokeilla, kasvaako joulu-
ruusu Suomessa, voin yrittää kuljettaa 
niitä matkalaukussa... 
    Äitikukka on tämän näköinen. Eikös 
olekin kaunis? Niitä on edellisen asukkaan 
istuttamassa kasvissa kymmeniä! Aarre! 
Kasvi näkyy ensimmäisessä kuvassa ala-
reunassa.  

 
 
 

 
 

 
Sain vieraan! Pikkukissan nimeksi 
annoin Kulta, koska sillä on kultainen 
kaulapanta. Vaikka ei se enää ole 
kultainen, vaan kulunut. Kulta ei ole 
kovin seurallinen, sitä ei yleensä saa 
silittää. Mutta namuista se pitää. Eh-
kä meistä ajan mittaan tulee kaverit. 
Se on vielä kovin nuori kissa. Luulen, 
ettei kolmea vuotta vanhempi, niin 
kovasti se on viime kesästä kasvanut. 

Taas paistaa aurinko! Kohta 
lähden pihalle keksimään uusia 
hommia. Jokohan voisi istuttaa 
hajuherneiden taimet? Ne ovat 
venyneet jo aika pitkiksi, vaikka 
Monty Donin ohjeen mukaan 
nipistin niiden latvat pois, jotta 
niistä tulisi tuuheampia. On niis-
sä nyt haaraantumia. Hmm! 
Saan kesäksikin tuoksuja pihalleni! 

Vielä haluan esitellä yhden 
pihan alkuperäisasukkaista: 
pienen lumikellon. Se on 
piilossa kivipenkin, pergolan 
ja köynnösruusun kainalos-
sa. Se on ihana! Toivottavas-
ti lisääntyy ja täyttää maan. 
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Valokuvia  
vuosien  
varrelta 
Matti Kankaala 
 

 

Liisa-Stiina  ja Jaakko 
Kankaalan perhe.  
Vas. Olli, Kalle, Jaakko, 
takana Janne, Helli,  
Liisa-Stiina, sylissä Yrjö  
ja  Aate.  
Kuva on otettu v. 1916 
Alpuan Aholanperän 
Kankaalassa, tämän talon 
nimen mukaan Jaakko 
Jokimäki muutti 
sukunimensä Kankaalaksi. 

Jaakko Juhonpoika Kankaala s. 8.12.1881 
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Kuva on otettu v.1925.  
Kankaalan veljessarja: Vas. Olli, Aate, Janne, Kalle ja Yrjö. 

Viimeinen kuva Liisa-Stiinasta kotonaan  
Levänahossa syyskesällä 1955 

Janne Kankaala  
s. 21.04.1905, k.1974. 
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Kuva otettu v.1943 Salalla Rankisperällä.  
Ylh. vas. Kraakkel Klemetti, Esteri Rankinen o.s. Kuusirati, Liisa Kivelä o.s. Häkkilä, Katri Klemetti o.s. Ahola,  
Tyyne Arvola (Armas Arvolan sisko, Hentilän Armas) Daisu Kuivalan veljen vaimo, Kalle Verkasalo ja vaimo   
Maria Verkasalo, Saimi Häkkilä o.s. Kankaala, Helvi Kontinaho, V. Karjalainen?, Sakari Rankinen, Janne Kankaala, 
Aate Rankinen, Tyyne Arvolan aviomies, ottopoika Veli Kursula, vas. Maila Kormano o.s Rankinen,  
Alma Häkkilä o.s. Päätalo sylissä Jorma Häkkilä, Irja Rankinen o.s. Häkkilä sylissä Aila Kallovaara, o.s. Rankinen, 
Selma Häkkilä o.s. Suonenlahti, Antti Häkkilä, Ilmari Häkkilä sylissä Eero Häkkilä.  
Edessä vas. Eeva Jaatinen o.s. Rankinen, Anja Kotila o.s. Rankinen, Vappu Klemetti, Maiju Tiittanen o.s. Häkkilä, 
Aini Perälä o.s. Häkkilä. 

Salan väkeä v.1946 
Veikko, sylissä Tapio,  
Saimi ja Pirkko Häkkilä  

Kuva on otettu v. 1944 Levänahossa.  
vas. Janne ja Olli Kankaala,  

tak. Saimi Häkkilä ja evakoita 
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Kakkukekkerit  
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