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Puheenjohtajan palsta 

Rakkaat sukulaiset, 

Tätä lehteä toimitettaessa elämme useammankin sukupolven kokemuksella 
harvinaisen raskasta aikaa. Maailmanlaajuinen pandemia saattoi ihmisten terveyden 
suureen vaaraan, jonka päättymisestä tai sen aiheuttamasta vahingollisuudesta ei ole 
mitään varmuutta. Näitä aikoja voitaneen verrata Suomessa aina muutaman 
vuosikymmenen välein tapahtuneisiin kansaa ja olosuhteita kurjistaneisiin 
katastrofeihin. 

 Historiankirjoista muistamme sukuhistoriamme aikana tapahtuneet 1600-luvun lopun 
suuret kuolonvuodet, niitä seuranneet Suuren Pohjan sodan ja Isonvihan, 1850-60-
luvun Krimin sodan ja suuret nälkävuodet, seuraavalla vuosisadalla I maailmansodan, 
vuoden 1918 tapahtumat, -30-luvun laman sekä II maailmansodan kauheudet. 
Kaikista niistä on selvitty ja elämä saanut jatkua vaatien kuitenkin sopeutumista uusiin 
olosuhteisiin. Niin nytkin. Nyt jos koskaan, maailmalaajuisesti levinneen 
koronaviruksen aiheuttaessa ennennäkemätöntä vahinkoa, läheisiä kannustetaan apua 
tarvitsevien havainnointiin. Ja kysymään, voinko jotenkin olla avuksi? 

Kerrankin me maaseudun yksinäiset mummot ja papat olemme ja elämme niin kuin 
ohjesääntö sanoo ja valmiiksi etukäteen. Välimatkakin riittää. Yhteyttä pidetään 
puhelimella, muttei se ole sama kuin silmästä silmään. Ei tämä kaikki ole pelkkää 
auvoa. Tapaamiset ja kokoontumiset on kehotettu perumaan, jopa sukuseuran 
suositun tupaillan jouduimme siirtämään toukokuulta. Yritetään elokuun lopulla 
uudelleen.  Toivotaan, että viruksen tartuntahuippu on toukokuussa jo ohitettu ja 
saamme taas tavata toisemme Korvenraivaajilla Ilveskorven tarinoiden merkeissä! 

Mietittävää on, jos joudutaan järjestämään hautajaiset, syntymäpäiväjuhlat, kaste-, 
rippi- ylioppilasjuhlat tai valmistujaiset? Jos kotonaan on vielä tämä ”hauras vanhus”, 
yli 70-vuotias läheinen. Häntä pitää suojella virukselta kaikin tavoin, huolella.

Sukuterveisin Hannele Verkasalo 

Tässä lehdessä: s. 4 Lääketieten tohtori Meri-Maija Ollila
   s. 5 Kotona ulkomailla
   s. 6 Valokuvaus harrastuksena
   s. 8 Tarinaa Ilveskorvesta
   s. 10 Tutulla porukalla vuoden 2019 tupailloissa 

Pikenal Oy
Yliviivaus



Meri-Maija Ollila, 27 v väitteli 
tohtoriksi 7.6.2019 Oulun 
yliopistollisessa sairaalassa. 
Synnytysten ja naistentautien 
alaan kuuluvan väitöskirjan 
suomennettu otsikko on 
”Munasarjojen 
monirakkulaoireyhtymän ja 
ylipainon merkitys naisten 
metabolisiin ja kardiovaskulaarisiin 
riskitekijöihin ja tauteihin”. 

Vastaväittäjänä toimi professori 
Joop Laven (Erasmus 
Lääketieteellinen keskus, 
Rotterdam) Alankomaista.

Lääketieteen tohtori Meri-Maija Ollila 

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (polycystic ovary syndrome, PCOS) on 
lisääntymisikäisten naisten yleisin hormonaalinen häiriö aiheuttaen runsaasti 
sairastavuutta ja terveydenhuollon kustannuksia. PCOS:n diagnostisiin kriteereihin 
kuuluvat epäsäännöllinen kuukautiskierto, lisääntynyt miessukupuoli-hormonivaikutus 
sekä monirakkulaiset munasarjat. Merkittävä osa oireyhtymää sairastavista naisista 
on ylipainoisia tai lihavia ja oireyhtymän kanssa yhtä aikaa esiintyykin useita, ainakin 
osittain ylipainosta johtuvia, metabolisia häiriöitä. 

Väitöskirjan tavoitteena oli selvittää, onko PCOS itsenäinen metabolisten ja sydän- ja 
verisuonisairauksien riskiä lisäävä tekijä. Tutkimus pohjautui Pohjois-Suomen  
syntymäkohortti 1966 tutkimuksen 14-, 31- ja 46-vuotisseurantoihin.  

Tutkimuksessa havaittiin mm., että 14- ja 31-ikävuoden välillä tapahtuva painonnousu 
oli yhteydessä PCOS diagnoosiin myöhemmällä iällä ja merkittävästi yhteydessä 
sokeriaineenvaihdunnan häiriöön PCOS naisilla. PCOS oli yhteydessä kohonneeseen 
verenpaineeseen 31-vuotiaana ja 46- vuotiaana ylipainosta riippumatta. Suhteellisen 
nuoresta iästä huolimatta PCOS naisilla esiintyi enemmän sydäninfarkteja ja kaksi 
kertaa enemmän sydän- ja verisuonitapahtumia kuin kontrolleilla. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikkakin PCOS on itsenäinen riskitekijä 
metabolisille häiriöille, oireyhtymään liittyvä ylipaino vaikuttaa merkittävästi 
metabolisten häiriöiden esiintymiseen. Painonhallinnan tukemisen tulisi olla PCOS:ää 
sairastavien naisten hoidon kulmakivi. 

Pikenal Oy
Yliviivaus



Meri-Maijan yhteys Verkasalo-sukuun, Annan 
sukuhaaraan tulee äidin, Irma Lumiaho-Ollilan 
kautta. Tyttäreni ja suvun kantaäidin Stiina 
Kustaava Iisakintytär Verkasalon, o.s. Heilalan 
syntymiä erottaa 170 vuotta ja 9 päivää. 
Tämän aikavälin täyttää vahva naisketju: 
Anna, Maria, Fanny, Eeva ja Irma. Kuitenkin 
näiden vuosien välissä oleva ketju myös 
hienosti umpeutuu, sillä Stiina Kustaava on 
nuoruudessaan asunut Paavolassa, jossa myös  
Meri-Maijan koti sijaitsee. Tyttäreni on ollut 
lapsena mukana yhdessä sukujuhlassa 
Vihannissa. Nykyisin hän asuu Oulussa ja 
työskentelee OYS:ssa. Tutkimustyö PCOS:n 
parissa jatkuu.
Suomen jokaisesta lääkäreitä kouluttavasta 
tiedekunnasta valittiin vuonna 2019 kaksi 
vuoden vaikuttavinta väitöstä ja Meri-Maijan 
väitöskirja pääsi tähän ryhmään. 

Kuvassa Meri-Maija, äiti Irma Lumiaho-
Ollila ja isä Erkki Ollila.

Teksti Irma Lumiaho-Ollila

_____________________________________________________

KOTONA ULKOMAALLA -Perjantai 27. maaliskuuta 2020

Kylätie on hiljainen
Kyllä. Kylämme halki kulkeva maantie B 863 on hiljainen. Ei sillä 
tavallisinakaan päivinä suuresti liikennettä ole, mutta tänään 
aamukävelyllä näimme vain 4 ihmistä: 2 koiranulkoiluttajaa, yhden 
juoksijan, yhden kävelijän. Olimme kyllä tavallista aikaisemmin 
lenkillä, ei vielä ollut koiranulkoilutusaika. Sillä kello 9-11 koirat 
yleensä ulkoilevat omaistensa kanssa.

Mutta siellä, missä me kuljimme ei ollut hiljaista. Kaikkialla lauloivat 
linnut. Meidän talon katon harjalla rääkäisi lokki, ja toiset lokit 
vastasivat, en tiedä mitä. Mustarastas on konsertoinut jo kuukauden 
päivät, ja tällä viikolla laulurastas on tullut kaveriksi. Punarinta ei enää 
ole innokkaimmillaan. Kun olimme ihailleet aamuista Na 
Gruagaicheania aamupilvineen, alkoi lännestä kuulua Allt Coire na Ban 
kohinaa. Vettä ei enää ole tulvaksi asti, vaikka lunta onkin vielä 
huipuilla sulamassa, mutta kyllä joki silti kohisee. Gray Mares Tail -
putous on kaventunut jo melkein kesäasuunsa, ja pikkupurot voi jo 
ylittää kuivin jaloin.

Metsässä ei ole enää niin kirkkaan vihreää, kuin sateiden aikana. 
Sammalet ovat kuivahtaneet, varsinkin puiden rungoilla, eikä 
ikivihreitä kasveja (ainavihantaa, sanottiin äskettäin lukemassani 
kirjassa) ole kovin paljon, sillä kylän lähellä kasvaa enimmäkseen 
lehtipuita. Ja täällä lehtipuissa, laulelevat kilpaa tiaiset ja peipot. 
Talitiaiset eivät laula titityy vaan tyytiti. En tiedä, missä tiklit pesivät. 
Linturavintolassamme niitä on kymmenittäin joka päivä, mutta niiden 
muusta elämästä en vielä tiedä mitään. Ylitämme kaksi lähes kuivaa 
puroa ja laskeudumme yläkylään. Hetken aikaa on lähes hiljaista, 
kunnes jokea lähestyessämme kuulemme sen solisevan. Jonkinlaiset 
stepping stonet kulkevat joen yli, mutta ne ovat vielä enimmäkseen 
veden peitossa. Eivät ne kesälläkään usein ole ihan helposti 
kuljettavia. 

Ylitämme joen siltaa pitkin, siinä on kallioinen alue, jossa vesi pitää 
monenlaista ääntä, välillä kuulostaa, kuin joku ihminen juttelisi. 
Varmaan vedenneidot. Tai aallottaret. Ehkä kelpiet, kun ollaan 
Scotlannissa.
Eeva Verkasalo



Olen jo vuosia pitänyt valokuvauksesta, 
mutta aika ei ole koskaan kunnolla riittänyt 
siihen paneutumiseen. Jäädessäni 
vuorotteluvapaalle keväällä 2019 toteutin 
pitkäaikaisen haaveeni opiskella 
valokuvauksen tekniikkaa Kuusamon 
kansanopistossa. Useista lyhytkursseista 
valitsin luonnonharrastajan 
valokuvauskurssin, jossa toteutuivat 
molemmat kiinnostuksen kohteeni: 
liikkuminen luonnossa ja valokuvaus.  

Kurssi vastasi odotuksiani jopa enemmän 
kuin uskalsin odottaa. Palkittu 
Kuusamolainen valokuvaaja Jarmo 
Manninen opasti käyttämään 
järjestelmäkameraa uudella tavalla ja 
rohkeasti kokeilemaan eri tekniikoita. 
Luonnossa pääsimme liikkumaan ja 
kuvaamaan ympäri vuorokauden. 
Kuusamon alueen kuvaukselliset kohteet 
tulivat tutuiksi: kuvausretket Riisitunturille 
ja Oulangan kanjoniin, iltakuvaukset 
Myllykoskella ja yökuvaus 
Päähkänäkalliolla ja Kiutakönkäällä olivat 
unohtumattomia kokemuksia, ja opettivat 
samalla paljon. Kurssin mieleenpainuvin 
kokemus oli karhujen kuvaaminen kojusta 
käsin, jossa pääsimme lähietäisyydeltä 
näkemään mesikämmeniä, joita kävi illan 
aikana paikalla peräti 17. Kuvauskoju oli 
erämaassa lähellä Venäjän rajaa ja oppaan 
mukaan karhut tulevatkin Venäjän puolelta 
kuvauspaikalle.  

Kurssin jälkeen rohkeus kameran käyttöön 
kasvoi ja käytinkin ison osan vapaastani 
vaeltelemalla Lapissa tuntureilla ja Pohjois-
Norjassa vuorilla kameran kanssa. 
Palattuani töihin lomasuunnitelmat on 
tehty sen mukaan, missä olisi hyviä 
kuvauskohteita. Kevättalvella odottavat 
taas Lapin tunturit ja kesällä pohjoisen 
sekä Norjan jylhät maisemat. 

Merja Honkakoski 

VALOKUVAUS HARRASTUKSENA

Esimerkkejä Merjan kuvista: Kansi..Karhu kojusta kuvattuna 2019, yllä Kuusi, seuraavalla 
sivulla Lampi ja Jäätyvä Kemijoki





Tarinaa Ilveskorvesta

”Kun allekirjoittanutta on usealta eri taholta 
kehotettu kirjoittelemaan muistiin jo 
poikavuosistani asti kuulemiani vanhoja tarinoita, 
lienee paikallaan niiden ns. historiallista arvoa 
punnittaessa ottaa huomioon se, miten yksi minun 
parhaita tarinankertojiani sanoi tästä asiasta.
    Kysyin häneltä, Niemen Vaarilta, kerran 
yhteisillä linnunpyyntireissuillamme, kun hän oli 
oikein innostunut puhumaan vanhoista ajoista. 
”Onkohan tuo nyt tottakaan.” 
    Vaari vastasi: ”Tietenki ne ovat nyt semmosia 
savun (tarkoittaa sadun) sekasia tarinoita, mitenkä 
ne nyt olisivat vuosisaasta toiseen saattaneet pysyä 
justiinsa semmosina, kun ne ovat aikonaan 
tapahtuneet. Vain ku sulla on sen sorttiset korvat, 
että niillä ossaa kuunnella tarinoita, niin älä sinä 
rupia paavuttamaan ihtiäs sillä, että muka onko tuo 
nyt kaikki tottakaan.” 
    No niin, Niemen Vaaria sanoivat monet 
valehtelijaksi, minulle hän oli aina hyvä 
tarinankertoja. ”

Sadunsekaisia tarinoita Ilveskorvesta 
ilmestyi Pyhäjokiseutu -lehteen 
20.12.1956. Siitä alkoi Jaakon kolumnien 
ja runojen virta lehden palstoille. Näitä 
kirjoituksia syntyi aina vuoteen 1969 asti, 
jolloin Jaakko kirjoitti Maakuntajulkaisussa 
Vihannin esittelyn.

Kolmentoista vuoden aikana syntyi 
tarinoita liki 80 ja runoja 17 kappaletta. 
Sanomalehden lisäksi tarinoita ja 
maaseutukuvauksia julkaistiin myös 
Pyhäjokialueen Joulu -lehdessä sekä 
ensimmäisessä Vihannin kirjassa.
Tarinat syntyivät pääosin siitä 
ympäristöstä, jossa Jaakko kasvoi ja 
kuunteli vihantilaisten isäntien juttuja. 
Mutta myös kiinnostus entisajankin 
tarinoihin jääkaudesta kivikauteen näkyy 
kirjan sivuilla.

Jaakon elinaikana autonomisesta 
Suomesta kuoriutui itsenäinen 
hyvinvointivaltio. 1800-luvun aikana 
rakennettiin Suomea kohti tulevaisuutta.

Teollistumisen lisäksi suomalaisten 
kansallinen herääminen oli vauhdissa, ja 
se on vaikuttanut läpi koko 
suurruhtinaskunnan.

Jaakon pojista Elias on ollut kaukaa viisas 
ja kerännyt talteen Jaakon runot ja 
kirjoitukset. Tavoitteena on varmaankin 
alusta alkaen ollut koota kaikki Jaakon 
kirjoitukset kansien väliin.

Kirjaan on tarinoiden lisäksi koottu palasia 
Jaakon elämästä: Lapsuudesta, 
nuoruudesta, työstä, kotiseudusta, joihin 
Eliaan tekemät haastattelut ja selvitykset 
ovat olleet perustana. Myös Vihannissa 
viime vuosina julkaistut kylä- ja sukukirjat 
sisältävät kuvauksia Jaakosta ja näitä on 
käytetty tämän Tarinankertojan lähteinä.

Tarinaa Ilveskorvesta -teos saadaan 
painosta huhtikuussa ja on ostettavissa 
välittömästi.
Kirja on käsittelyssä seuraavassa 
tupaillassa Ilveskorvessa. 

Jaakko Verkasalo
Sadunsekaista tarinaa Ilveskorven asutuksesta 
Pyhäjokiseutu 20.12.1956



PIENI RAKENTAJA

Jaakko Verkasalo
Pyhäjokiseutu 1.8.1957

Pikku-Risto, kullanmuru,
eikä lainkaan paina suru.
Ikää neljä vuotta sulla
- pian taitaa mies jo tulla.

Isä tekee tupaa uutta.
Voi sen ajan ihanuutta.
Poika hihkas monta kertaa:
Mull´ on isä vailla vertaa.

On äiti armain kaikista
ja minä heidän poikansa.
Elämä on ihanaa,
kun saa olla kotona.

Isä puhuu pojallensa:
"Tehdään kaikki paikallensa.
Kaiken täytyy lujaa tulla.
Se on tapanani mulla".

Uni lasten silmät sulkee,
isä kauas töihin kulkee.
Päivä paistaa, poika herää,
suuret tuumat tällä erää.

Ristokin käy rakentamaan
tupaa pientä tyyliin samaan.
Riemusta jo lapsi laulaa,
milloin sahaa, milloin naulaa.

Työ on hauskaa, lautaa riittää:
"Oma isä mua kiittää.
Tupa pieni kohta mulla,
sinne saa myös vauva tulla."

Työ nyt taukos kesken kaiken,
elo äkkikäänteen saikin.
Äsken riemu rajaton,
nyt jo hätä tullut on.

Suru ilon sijaan saapi.
Miten nyt isä rakentaapi.
Murhe voittaa pikkumiehen,
rakennus jää puolitiehen.

Äiti kulkee aittatiellä.
Pikku-Risto itkee siellä.
Äiti ihan tietämättään
lyöpi yhteen kahta kättään.

"Miksi itket, sen kun laulat".
"Loppui neljän tuuman naulat."
Huokaisten sen äiti keksi:
"Mitä eteen huomiseksi".

Isä saapuu illansuussa.
Kaikki naulat on jo puussa.
Isä ei voi työtä jatkaa.
"Meillä kauppaan pitkä matka".

Äiti poskeen painaa kättään:
"En voi vauvaa yksin jättää".
Risto saappaat jalkaan veti
"Minä noudan naulat heti."

Kyynel äidin silmään saapi.
Hän vaan lastaan varoittaapi:
"Kulje tiellä samaa laitaa,
vaaran varoa niin taitaa".

Risto lähtee. "Hyvää matkaa",
äiti hymyhuulin jatkaa.
Sanoo poika osaavansa,
käynyt kerran isän kanssa.

Monet ihmeet tiellä kohtaa
lapsi, äidin neuvot johtaa
perille ja kotiin siltä.
Risto saapuu kauppatieltä.

"Nyt on naulat äiti, mulla,
saa nyt isä kotiin tulla.
Moittinut et, äiti, mua.
Siitä kiitän aina sua".

Jaakko ja Maria 
Verkasalo

Perhekuva vuodelta 
1940

vasemmalta:
Unto, Elias, Osmo, 
Eero (istumassa), 
Jaakko, Vappu ja, 
Maria sylissään Yrjö



Viime vuonna kokoonnuimme jälleen kaksi 
kertaa yhteiseen sukuseuran tupailtaan. 
Yhdessä oleminen on muodostunut mukavaksi 
tavaksi vaihtaa kuulumisia ja tutustella toinen 
toisiimme. 

Toukokuun 13. päivän iltana kokoonnuimme 
Saaran kantissa. 21 sukuseuralaista oli päässyt 
mukaan yhteiseen iltaan. Iloista rupattelua 
kahvittelun lomassa riitti pitkälle iltaan. 
Tupaillan aiheeksi oli valittu Entisajan asiointi. 
Monet muistot kaupankäynnistä, 
pankkiasioinnista, postitoiminnasta ym. 
herättivät keskustelua, kyselyä ja ihmettelyäkin. 
Yhdessä totesimme, että ajat ovat muuttuneet 
kovasti. 

Järjestyksessä kymmenes tupailta pidettiin 
syksyllä Alpuan koululla 4. marraskuuta. Iltaan 
saapui 22 osallistujaa. Entisajan sadonkorjuu ja 
syystyöt  oli aihe, josta kaikilla oli muistoja 
lapsuus- ja nuoruusajoilta. Kaikenikäiset 
osallistuivat mahdollisuuksien mukaan 
syystöihin. 

Moni asia on muuttunut maatiloilla 
koneellistumisen myötä. Edelleen tarvitsemme 
kuitenkin pellon, puutarhan ja luonnon antimia 
ruokapöytään.  
Tupaillat jatkuvat myös kuluvana vuonna. 

Tervetuloa mukaan! 
Eija Hanhineva 

Tutulla porukalla vuoden 2019 tupailloissa 

Alpuan koululla Minna Rautio, Leena Ranta ja 
Sinikka Mikkelä, pöydän toisella puolella Liisa ja 
Pertti Jäväjä sekä Sauli Lahti

Saarankantissa Pertti ja Liisä Jäväjä (etualalla) 
sekä Ritva ja Sauli Häkkilä

Saarankantissa Raija Kankaala, Matti ja Kyllikki Mikkelä sekä Erkki Ollila. Erkin 
takana lienee Yrjö Verkasalo.



Suvun Tunnukset 

Isännänviiri   on kooltaan 50 X 400 cm ja on sopiva 8 - 9 m lipputankoon. 
Hinta 53,00 €

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

Hinta 28,00 €

Sukukorut  ovat malliltaan samat kuin kuusikymmentäluvulla 

tehdyt korut. 

Naisten koru 70,00 € 

Kalvosinnapit 50,00 € 

Solmioneula  50,00 € 

Kirjat  Verkasalot, Vihantilainen talonpoikaissuku 

sidottu, 562 sivua 25,00 €

Tuotteiden tilaukset tehdään sukuseuran ”tavaravastaavalle”:  

Ilkka Verkasalo  

kirjeellä  puhelimella 

Verkaperäntie 195 B 040 5817 912 

86360 Ilveskorpi 

Kirjoja voi tilata myös

Hannele Verkasalolta (Pitkäläntie 387, 16900 HÄMEENLINNA) 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. 

Tämän lehden päätoimittaja Hannele Verkasalo 

hannelever(at)gmail.com

puhelin 0400 789 728 

ISSN-L 2323-2021 

ISSN 2323-2021 (painettu) 

ISSN 2323203X (verkkojulkaisu) 

Kansikuvan Karhun on kuvannut 
Merja Honkakoski
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sidottu, 256 sivua 25,00 €

 Tarinaa Ilveskorvesta UUTU
US




	Sukulehti_23_luonnos
	Sukuviesti_22_luonnos
	Tiedosto_10_v0
	Lehti_21_luonnos_8.4.2018
	Kansilehti_20
	2_Seuran hallitus
	8_myymala_2016_lyhytversio_20

	Puheenjohtajan palsta_8.4.2018



	Tutulla porukalla vuoden 2019 tupailloissa
	Maija-tohtori pdf
	Olen jo vuosia pitanyt valokuvauksesta_Merja_Honkakoski
	Tyhjä sivu

	Tarinaa_Ilveskorvesta
	Tyhjä sivu



