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Ryhdän sukuseura - 
Tammelan Bucht-suku

Ryhdän Sukuseura 
perustettiin Mikko 
Juhonpoika ja Maria 
Mikontytär Ryhdän 
jälkeläisten toisessa 
sukukokouksessa 21.8.1994. 
Seurassa toimii Mikko ja 
Maria Ryhdän jälkeläisten 
ohella muutakin kautta 
Tammelan Bucht-sukuun 
kuuluvia. 

Sukuviiri, isännänviiri 
ja sukukirja

Sukuyhdistyksen  viiri on 
uusittu lipussa olevan 
viirikuvion osalta. 
Vuosiluku kertoo vuoden, 
jolloin suvun kantaisä 
majoitusmestari Sven 
Bucht asettui Tammelan 
Kallion kylään Ryhdän 
tilalle. Viirikuvio kertoo 
myös, että talosta on 
suoritettu ratsupalvelua, eli 
Sven Buchtin  tila on ollut 
ns. rustholli. Sukukirjaa, 
pöytäviiriä ja samoin 
tunnuksin olevia 
isännänviirejä  on 
saatavilla.  Kysy hallituksen 
jäseniltä!

Ilmoita yhteydenpitoa varten sähköpostiosoitteesi!
callionkaiku@gmail.com

Sukulehtemme Callion Kaiku
Uutukaisemme ottaa ensi askeleita jo hyvään ikään ehtineen Ryhdän 
sukuseura ry:n tiedotuskanavana ja sukuhengen luojana. Tehtävä on 
haastava ja nöyrin mielin on tarkoitus edetä. Lukijoiden kiinnostus ja 
tuki ovatkin ensiarvoisen tärkeitä.

Joillakin sukuyhdistyksillä on tällä saralla edetty jo pitkälle ja 
saavutettu kadehdittavia tuloksia. Sukulehti saattaa ilmestyä 
huomattavan laajana parikin kertaa vuodessa ja tilaajia voi olla satoja. 
Ja julkaisu syntyy monen kirjoittajan voimin. Se onkin näissä 
tapauksissa välttämätöntä, mutta muutoinkin toivottavaa, jotta 
monipuolinen vuorovaikutus suvun kesken voisi kehittyä.

Tässä lehdessä painotetaan erityisesti tulevan kesän sukukokousta ja 
-juhlaa. Niitä vietetään ensi kertaa Tammelan Hykkilän kylässä, 
Ahjolan kylätalossa. Sopiva paikka sinänsä, koska Hykkilässä on sukua 
asustanut jo iät ja ajat. Mukava nähdä kauniin Hykkilän maisemia 
Kuivajärven rantamilla!

Tarkoitus on julkaista tarinoita suvun sattumuksista. Nyt pääsemme 
alkuun muutamalla kertomuksella. Entiseen tapaan on tarinaa 
sukututkimuksesta ja retkeilystä. Taas esitellään suvun 
mielenkiintoinen henkilö. Toivoisimme saavamme jatkossa erityiselle 
Lukijalta-palstalle kertomuksia ja 
tiedotuksia jne. Näin voisimme tuntea 
toisiamme entistä paremmin.

Ainakin toistaiseksi lehti lähetetään 
jäsenmaksun maksaneille ilmaiseksi. 
Kulujahan tästä toki on. Jatkossa 
toivomme sivuja lisää. Ja lukijoita 
tietysti. Joskus ehkä tilaajiakin.

Lehden kokosi
Mikko Leino
- mies 1600-luvun juhlapuvussa
 

Sukuseuralla on 
uudet kotisivut

Uudet sukuseuran www-sivut 
ovat avattu ja löytyvät 
osoitteessa

http://ryhdan.sukuseura.fi/
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Sukukokous pidetään samaan aikaan Tammelassa järjestettävän Hakkapeliittatapahtuman 
kanssa. Hakkapeliittatapahtuma alkaa jo lauantaina 3.8.2013. Kello kymmeneltä on 
Tammelan kirkossa 1600-luvun tyylinen jumalanpalvelus ja sen jälkeen väenotto 
kirkonmäellä. Sukukokousväkeä varten kirkonmäellä on opastuspiste. Samaan aikaan 
avataan kirkkoa lähellä sijaitsevassa Mustialassa, entisessä kuninkaankartanossa, 
1600-luvun tyyliset ohjelmalliset markkinat. Sukujuhlaan osallistuminen ei edellytä 
sukuseuran jäsenyyttä. Aikainen ilmoittautuminen helpottaa järjestelyjä.
Hakkapeliittatapahtumaan voi tutustua Nuorisoseura Auran sivuilla osoitteessa 
http://www.nsaura.fi

Ryhdän sukuseura ry:n  
kahdeksas sukukokous 4.8.2013 
klo 11.00 Hykkilän Ahjolassa

Esityslista
1" Kokouksen avaus
2" Kokouksen puheenjohtajan ja ""
" sihteerin valinta
3" Pöytäkirjantarkastajien ja " "
" ääntenlaskijoiden valinta
4" Kokouksen laillisuus ja " " "
" päätösvaltaisuus
5" Kokouksen työjärjestyksen " "
" hyväksyminen
6" Ilmoitusasiat
7" Päättyvän kauden toiminta- ja ""
" talousasiat
8" Tilintatarkastajien lausunto ja tili- ja "
" vastuuvapauden myöntäminen
9" Seuraavan toimintakauden " "
" toimintasuunnitelma ja talousarvio
10"Hallituksen nimeäminen
11" Jäsenmaksun määrääminen
12" Tilintarkastajien ja " " "
" varatilintarkastajien valinta
13" Seuraava sukukokous
14" Muut esille tulevat asiat
15" Kokouksen päättäminen

Ryhdän sukuseuran - Tammelan Bucht 
-suvun sukujuhla Hykkilän Ahjolassa 
4.8. klo 12.00
11.30" Saapuminen ja ilmoittautuminen

12.00" Juhlan avaus, tervehdykset ja

" sukuseuran kuulumisia

13.00 Keittolounas

13.45 " Juhlaesitelmä Arja Mikluha: Tammelan " "
" suvuista

14.30" Tutustumista esillä olevaan näyttelyyn ja " "
" sukututkimustöihin

" Vapaata seurustelua, vanhoja ja uusia tuttuja

15.30" Juhlakahvi

16.00"Keskustelua, ajatuksia ja evästyksiä

16.30"Näkemiin!

Lasten ohjelma
" Tietokilpailun palkintojen jako
" Piirtämistä ja näyttelyn pystyttämistä

Katso tarkemmin seuraavalta sivulta!

Kutsu Ryhdän sukuseuran - Tammelan Bucht -suvun 
sukukokoukseen ja sukujuhlaan 4.8.2013 Tammelaan
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Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
(Maksu sisältää keittolounaan ja juhlakahvin)

1" Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 25 euroa 
hengeltä (alle 13 vuotta ilmaiseksi) 31.7.2013 mennessä tilille 

FI03 5025 3340 0400 09 
Merkitse viestiin maksavien nimet ja alle 13-vuotiaiden 
lukumäärä sekä tieto mahdollisesta ruoka-allergiasta.

2" Voit ilmoittautua myös sähköpostilla osoitteeseen 
callionkaiku@gmail.com ja suorittaa maksun saavuttaessa.  

3" Jos sähköposti-ilmoittautuminen ei onnistu, voit 
ilmoittautua myös hallituksen jäsenille. 

Juhlaan saapuminen
Ennen juhlan alkua on varattu aikaa ilmoittautumiseen. Jos 
et ole ennakkoon maksanut, maksu kerätään tässä vaiheessa. 
Pyri ottamaan tasaraha! Tässä vaiheessa kerätään myös nimi- 
ja osoitetietoja yhteydenpitoa varten.

Lasten ohjelma
Haluamme muistaa myös lapsia ohjelmaa järjestettäessä.  
Piirretään ja järjestetään lasten taidenäyttely. Ota mukaan 
haluamasi värit, kynät, liidut tms. Paperit saa paikalta. 

Ryhdän Sukuseura ry:n kokous
Virallinen kokous pidetään ennen sukujuhlaa klo 11 alkaen ja 
se on tarkoitettu ensisijaisesti seuran jäsenille. Toivomme 
tietysti, että perheestä ainakin yksi olisi sukuseuran jäsen.

Tehdään yhdessä ikimuistoinen sukujuhla Hykkilän Ahjolaan 4.8.2013!
Kutsumme kaikkia mukaan! Onko sinulla sukututkimuksia, 

sukumuistoja, valokuvia, suvun vanhoja esineitä? 
Tuo ne rohkeasti mukaan näyttelyyn!

Sukuseuran hallitus 
2011-2013

Harri Ojansuu, puheenjohtaja
0408374322
Erkki Tiensuu
0503523176
Kaisa Jokela
0505934397
Lauri Terho, sukutiedot 
0505409847
Leena Toivonen
0500535476
Leila Taittonen
0443478563
Pekka  Anttila
0505920852
Riikka Kaleva
0500523891
Risto Ylitalo
0408663204
Sanna Vesala
0407506597
Seija Juntunen
0505359229
Tellervo Mattila
0400221206
Mikko Leino sihteeri ja
Callion Kaiku, 050398704
callionkaiku@gmail.com

 Sukuseuran jäsenyys ja jäsenmaksu toimintakaudelle 2014-2016

Jäsenmaksu maksetaan toimintakausittain, kolmelta vuodelta kerrallaan. Toimintakausi alkaa sukukokousta 
seuraavan vuoden alusta ja kestää kolme vuotta. Sukuseuran seuraava kokous järjestetään sunnuntaina 4.8. 
2013. Jäsenmaksun maksaneet saavat vuosittain ilmestyvän sukulehden ja kutsun osallistua sukuseuran 
järjestämiin tapahtumiin ja sukukokouksiin. 
Seuraan voivat liittyä henkilöt, jotka syntyperän, avio- tai avoliiton kautta kuuluvat sukuun tai ovat muutoin 
kiinnostuneita Bucht-suvusta.
Maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (ainaisjäseneksi pääset maksamalla 100 euroa) liityt seuraan tai varmistat 
jäsenyytesi jatkumisen. 
Merkitse maksuun tiedonantoja kohtaan nimesi, osoitteesi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi. 
Maksa jäsenmaksusi nyt!  Jäsenyys on voimassa heti ja jatkuu aina vuoden 2016 loppuun. 

Tilin nimi ja numero on: " Ryhdän sukuseura  
" " " " " FI03 5025 3340 0400 09
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Sukututkimus on tällä hetkellä painottunut 
kartoittamaan kantaisämme Sven Buchtin 
puuhasteluja 1600-luvun Turussa. Tutkimukset 
keskittyivät nimenomaan Turkuun, koska 
selvisi, että hänelle oli syntynyt siellä tytär 
nimeltä Kirsti (Cherstin) vuonna  n. 1600. 

Asiakirjoista on selvinnyt Kirsti-tyttären 
aviosuhteiden kautta, että Kirstin äiti (samalla 
siis Svenin puoliso) oli joko Boose- tai 
Salko/Salkerus/Salcerus-sukua. Boose-suku on 
aatelissuku, mistä löytyy hyvät dokumentit, 
eikä sieltä ole löytynyt nuorikkoa, joka sopisi 
Svenin puolisoksi. Tutkimukset ovatkin 
kohdistuneet Salko-sukuun. 

Turussa vaikutti useampia Salko/Salkerus 
-sukuja 1600-luvun alkupuolella, jotka olivat 
Turussa raatimiehinä. Mielenkiintoiseksi asian 
tekee vielä se, että porvaristoon kuului 
myöskin Salko-niminen henkilö, joka oli 
kotoisin Tammelasta. 

Olemme käyneet porukalla (Mikko Leino, 
Erkki Tiensuu, Risto Ylitalo ja allekirjoittanut) 
penkomassa Turun arkistoja ja kirjastoja 
useampaankin kertaan. Vielä ei selvyyttä ole 
löytynyt, mutta vihkoon on tullut erilaisia 
merkintöjä melkoisen paljon. Lisäksi 
seuraamme tarkasti turkulaisen Veli-Pekka 
Toropaisen julkaisemia artikkeleita, koska hän 
on tutkimuksissaan perehtynyt tämän ajan 
Turkulaisiin porvarissukuihin. 

Kirstin syntymän aikaan Turku oli melko 
rauhaton paikka, koska Kaarle-herttuan ja 
Sigismudin kannattajat kahinoivat silloin 
Turussa. 

Vähän aiemmin (KA-asiakirja), 
maaliskuussa 1591, Ruotsi alkoi Juhana III 
käskystä kerätä saksalaisia huoveja Virossa 
Mauri Grüssin toimesta. Käsky käsitti kuusi 
ratsuväen lippuetta, joiden ratsumestarit 
tunnetaan. Ehkä ratsumiesten joukkoon liittyi 

myöskin Sven Bucht?  
Vuonna 1604 kävi joukko liiviläisiä 

(saksalaisia) aatelismiehiä Kaarle IX:nen luona 
pyytämässä, että heille myönnettäisiin 
maatiloja, joista heidän vaimonsa ja lapsensa 
voisivat saada elatuksensa, sillä aikaa kun he 
itse taistelevat valtakunnan vihollista vastaan.

 Suostuen heidän pyyntöönsä kuningas 
määräsi valtaneuvos Arvi Henrikinpoika Hornin 
ja Turun linnan päällikön Tönne Yrjönpojan 
jakamaan mainituille herroille läänityksiä. 
(Lainaus Eeva Ojasen kirjasta Tammelan 
historia I  ”Kun Kallion Ryhtä oli siirtynyt 
kruunulle 1604, niin se annettiin  parin vuoden 
kuluttua saksalaissyntyisen majoitusmestarin 
Sven Buchtin rälssitilaksi. Hänen tuli kustantaa 
sieltä ratsu. Hän sai kantaa lisäksi veroja 
Riihivalkaman taloista ja Sukulan Knaapilta ja 
Tolpalta”. 

Mustialan kartanossa 23. ja 24. huhtikuuta 
1616 pidettyjen Tammelan ja Someron 
tutkintakäräjien pöytäkirjoissa mainitaan, että 
Sven on lunastanut tilan itselleen. 

Lopuksi ajattelin kehitellä tähän tarinaani 
romanttisen kuvitelman saksalaisesta seikkailija 
Svenistä, joka pestautui Ruotsin armeijan 
ratsuväkeen, kulkeutui Turkuun jä löysi 
porvarisneidon johon rakastui. Svenille tarjoutui 
mahdollisuus juurtua Suomeen. Hän valitsi 
syrjäisen Kallion kylän perheelleen ja asettui 
sinne. Avioliiton kautta ilmeisesti vaurauttakin 
löytyi, joten ratsutila saatiin omaksi melko 
nopeasti.

Lauri Terho
sukuseuran tutkimusvastaava.

 SUVUN  JUURILLA
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Annukka Salama on Tammelasta lähtöisin 
oleva nuori kirjailija.  Kuuluisuutta on 
tullut mm. hyvät arvostelut saaneella 
Käärmeenlumooja-kirjalla.

Onko Tammela vielä mukana nuoren 
menevän naisen elämässä?
Tammela on vahvasti mukana elämässäni. 
Vierailemme perheeni kanssa "kotona" jos ei 
nyt ihan viikoittain, niin kuukausittain 
ainakin. Käytän paljon Tammelan kirjastoa ja 
lenkkeilen pururadoilla. Urheilukentän alue 
oli mielessä kun kirjoitin esikoistani, joka 
alkaa skeittirampilta. Torronsuo on tärkeä 
akkujen lataamispaikka, jonka rauhaan on 
päästävä useasti vuoden aikana, etenkin 
suppilovahverosadon aikaan. Heh, tuo 
WSOY:n kuvaus etten olisi mistään kotoisin 
on huono läppä, ja viittaa siihen kuinka paljon 
olen muuttanut elämäni aikana. Tunnen toki 
olevani kotoisin Tammelasta.

Oletko ajatellut tulla kesällä 
sukukokoukseen?

Meillä reissataan paljon kesäisin, mutta jos en 
ole matkoilla, tulisin mielelläni 
sukukokoukseen.
Mitä suunnitelmia Sinulla on 
urallasi?
Käärmeenlumooja sai lämpimän vastaanoton; 
valtavan määrän innostavaa palautetta, 
arvioita, Blogistanian Kuopus -palkinnon ja 
Topelius-palkintoehdokkuuden. Tunnustuksen 
saaminen on vahvistanut uskoa siihen, että 
olen oikealla polulla ja tavoitteet ovat 
kasvaneet vuoden myötä. Tänä vuonna 
katseeni on elokuva-, TV- ja 
käännösoikeuksien myymisen lisäksi 
jatko-osien kirjoittamisessa ja lasten 
kuvakirjakäsikirjoituksen editoimisessa. 
Käärmeenlumoojan jatko-osa, Piraijakuiskaaja, 
julkaistaan heinäkuussa. Luonnostelen myös 
yhtä romaania, jonka hahmoihin sain idean 
vuosia sitten Kalliossa mammalan (Helmi 
Nurmela) pihalla. Torronsuon tunnelma on 
vahvasti mukana tässä tarinassa, ja sitä on 
ihana kirjoittaa, koska saan "viettää aikaa" 
lempipaikassani maailmassa. Suopursun 
tuoksu on ihanin tuoksu ikinä!

S u k u k u v a s s a  k i r j a i l i j a 

A n n u k k a  S a l a m a

”Esikoiskirjailija Annukka 
Salama ei tunne olevansa 
mistään kotoisin, mutta hän asuu 
nykyään Tampereella. Annukka 
on opiskellut mm. 
vaatesuunnittelua, arkkitehtuuria 
ja valmistunut medianomiksi. 

Oman yrityksensä lisäksi hän työskentelee 
Yleisradion lasten- ja nuortenohjelmissa 
taustatoimittajana sekä rekvisitöörinä. 
Kirjoittaessaan Annukka kuuntelee 
japanilaista rokkia ja ruotsalaista death 
metallia, vapaa-ajallaan Slayeria. Hän pitää 
kaikenlaisista suksista, (etenkin niistä joilla 
voi vesihiihtää), puista (erityisesti 
lehmuksista) ja indie-elokuvien tekemisestä. 
Hänen mottonsa on: "Muut tekevät mitä 
osaavat, minä teen ihan mitä sattuu".

 http://www.wsoy.fi/kirjailijat
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T I E T O K I L P A I L U  L A P S I L L E
Vastaa kysymyksi in kotona (vanhemmilta voit kysyä apua). 

Kir joi ta paper i l le kysymyksen numero ja sen perään oikean vastauksen kir jain sekä oma nimesi . 

Tuo vastauspaper i juhlaan. Oike in vastanneet palkitaan.

1 Mikä oli e si-isämme Sven Bucht in ammatt i?

  A) Majoitusmestar i B) Ratamestar i C) Ajomestar i

2 Kuinka kauan on kulunut si i tä, kun esi-isämme Sven Bucht muut t i Tammelaan? 

 A) Yli 200 vuot ta B) Yli 400 vuot ta C) Yli 300 vuot ta

3 Mil lä nimel lä kutsutaan vanhaa t ie tä Turun ja Hämeenlinnan väli l lä?

 A) Kuninkaant ie B) Hakkape li i t tat ie C) Härkät ie

4 Minkä puun leht i on kuvat tu Tammelan vaakunassa?

 A) Vaahteran B) Pihlajan C) Tammen

5 Hakkape li i toiksi kutsut t i in ratsusot i lai ta 1600-luvul la . Mistä nimi hakkape li i t ta tulee?

 A) Auton talv irenkaista B) Taiste luhuudosta C) Vanhasta satutar inasta

6 Mikä sukulainen on serkku?

 A) Isän ve li B) Äidin ve li C) Isän tai äidin ve ljen tai sisaren lapsi

7 Esi-isämme Sven Bucht e li 1600-luvul la . Mitä kulkuneuvoa hän saat toi käyt tää?

 A) Polkupuörää B) Hevosta C) Autoa

8 Kuinka use in Ryhdän sukuseuran sukujuhlia pide tään?

 A) Joka toinen vuosi B) Joka kolmas vuosi C) Joka ne ljäs vuosi

9 Tammelassa si jai tsee suoluontoon li i t t yvä kansal lispuisto. Mikä sen nimi on?

 A) Teuronsuon kansal lispuisto B) Torronsuon kansal lispuisto C) Tammelansuon kansal lispuisto

10  Esi-isämme Sven Bucht ase t tui asumaan Kal lionjär ven rannal le . Mitä Kal lionjär vessä nyt voi tehdä? 

 A) Uida B) Kalastaa C) Ajaa traktor i l la



Jotkut ovat tietämättään saaneet 
vieraakseen – sukulaisen

Kirjoittanut: Leila Taittonen

Kuvassa (keskellä) on Henrik, sukulaisemme pohjois-Norjasta, 
pikkuserkkumme reilusti yli kymmenen sukupolven takaa 
tutustumassa yhteisen alkukotimme peruskiviin Tammelan Kallion 
kylässä viime vuoden kesäretken yhteydessä. Tämä historiallinen 
hetki muistuttaa meitä niistä ajoista, jolloin esi-isämme Sakari ja Lars 
Sakarinpoika Bucht juoksentelivat veljeksinä tällä samalla Ryhdän 
tilan pihamaalla jo satoja vuosia sitten. Sukupolvien rinki on 
umpeutunut.

Henrik ovellamme
Elettiin vuotta 2001. Äitini oli asunut muutaman vuoden 
Tammikartanon palvelutalossa. Sinne oli  myös muuttanut 
sukulaisemme, Liisa Ryhtä, joka ensi tapaamisellamme ilmoitti, että 
kuulumme Buchtien sukuun, josta en tiennyt ennestään mitään. Liisa 
minut innosti mukaan suvun toimintaan, ja pyysi auttamaan 
muistelmiensa puhtaaksi kirjoittamisessa. Kotona Jyväskylässä olikin 
aina uutta kerrottavaa Buchteista ja Ryhdän sukuseurasta.

Eräänä syksyisenä perjantaina meillä soi puhelin, joku tuntematon 
Henrik siellä soitti ja halusi tuoda terveisiä Norjasta. Hän puhui suomea, 
mutta sukunimeä oli vaikea hahmottaa puhelimessa. Mieheni keksi 
kutsua soittajan meille kahville seuraavana tiistaina, jotta voisimme 
tarkemmin kuulla hänen asiansa. Kummastelin tätä kutsua. Kukahan 
sieltä tulisi ja mitä asiaa hänellä olisi. Tuli tiistai, ovikello soi tasan 
sovittuna aikana. Odotin nuorta opiskelijapoikaa saapuvaksi, mutta 
siellä olikin jo eläkkeellä oleva insinööri, joka esittäytyi nimellä Henrik 
Albrigtsen Tromssasta.  Hänellä oli kerrottavana terveisiä vanhalta 
ystävältämme, Sofielta, jonka kanssa Henrik oli aikoinaan käynyt samaa 
koulua, ja nyt he olivat sattumoisin tavanneet toisensa bussissa. Kun 
Henrik oli kertonut, että hän oli suunnittelemassa matkaa Jyväskylään, 
Sofie oli pyytänyt tuomaan meille terveisiä ja antanut hänelle 
yhteystietomme. Oli hämmästyttävää, että saimme tällä tavalla terveisiä.

Osoittautui, että Henrik on innokas hiihtäjä ja että hänen matkansa on 
suuntautunut Suomeen talvisin Finlandia-hiihtoon, joista mitaleita on 
kertynyt ainakin 23, viimeisin kerta oli vuonna 2012.  Hän on myös 
usein käynyt kesäyliopistoissa suomea oppimassa.  Niinpä miehillä riitti 
puhetta hiihtämisestä ja vaelluksista pitkästi kahvihetken jälkeen. Olin 
jo ehtinyt keittiöön laittamaan ruokaa, kun kuulin vieraamme kertovan 
seuraavista suunnitelmistaan. Hän mainitsi, että oli mukana 
järjestämässä sukukokousta seuraavaksi kesäksi Tromssaan. Säpsähdin 
kattiloita siirtäessäni, kun kuulin hänen jatkavan: -Se on Buchtin 
sukukokous. Hämmästyneenä toistamiseen huudahdin ovelta:  -Mitä 
sinä sanoit, olemmeko me vielä sukulaisiakin? Siitä se riemu ratkesi. 
Meidän oli saman tien otettava vastaan kutsu mennä osallistumaan 
tuohon sukukokoukseen Tromssassa 27. - 28. 7. 2002. Ja niin 
tapahtuikin. Meidät otettiin sydämellisesti vastaan tuossa 
ikimuistoisessa pohjoismaisessa sukutapaamisessa, erityisesti siitä 
syystä, että toimme tuulahduksen Tammelasta, sukuhaarojen yhteisestä 
alkukodista.

Elokuussa 2011 olimmekin jo suuremmalla joukolla mukana 
lujittamassa yhteispohjoismaista sukuhenkeä Norjan Sommaröyassa. 
Henrikin vieraanvaraisuus oli ylitsevuotavaa hänen huolehtiessaan 
kahdeksan tammelalaisen majoituksesta, muonituksesta ja kuljetuksista. 
Siitä syystä hänet nimitettiin uudeksi majoitusmestariksi Sven Buchtin 
malliin.

Viime kesänä saimme Henrikin kunniavieraaksemme 
Tammelan vuotuiselle kesäretkelle, jonka yhteydessä 
teimme erikseen tutustumisretken Kallion kylään, suvun 
yhteiseen alkusijaan.

Buchtien laulu
Me saavuimme tänään tänne  laulumielellä

yhdessä juhlien kolmell' kielellä.
On ymmärrys hyvä, vaikka sanoin vähinkin,

kun pohjoinen yhdistää sukusitehin.
Vaikk' kolmen maan rajat on erona vain,
niin naapuriystävyys on vallinnut ain'.

Ja siksi he muuttivat muinoin tänne näin,
vuoks' vaurauden ja leivän leveemmän.

Niin Saksasta, Suomesta, Ruotsistakin,
he siirtyivät Norjaan maatilkuilleen.

Kulkevaista kansaa kun Bucht-suku on
he ylittivät rajoja tulkittakin.

Lyngeniin tulo tuhatkahdeksan luvull',
kirjatkin todistavat ongelmista suvun.

Vaan lisääntyi väki ja tilansa otti,
ja nyt koko maan ovat asuttaneet.

Me aavistimme kyllä, mistä esi-isät tulleet,
kuinka hyviä he olikaan, sitä emme tienneet.

Jokilaakso Tornion jo karuks koettu oli,
kun tuulet, merenkuohut täällä Norjass' vastaan tuli.

Elannoksi viljelyn ja kalastuksen saivat,
veneen käytön oppivat, kun tiet' ei ollut lainkaan.
Ja jälkipolvet selvinneet myös ovat kelpo lailla,
ja Buchtit kunnon väeksi on ymmärretty aina.

Välimatkat suuret oli Norjaan tullessaan,
mutt' kehitys on tullut myös tänne pohjolaan.

On autot, bussit, laivat – lentokoneetkin,
ja sukusiteet houkuttavat yhteen toistekin.
niin mukavaa on tapaaminen tällä tavalla,

unohtaen arkihuolet, kiireet kotona.
Yhdessä nyt nautiskellen juhlapöydässä

nostakaamme malja meille tästä hyvästä: Kippis!

Laulu esitettiin yhteisesti kolmella kielellä 
sukukokouksessa Sommaröyassa kesällä 2012
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Kesäisin Ryhdän sukuseura on 
järjestänyt kotiseuturetkiä suvun 
nykyisille ja historiallisille 
asuinpaikoille. Retket ovat 
olleet avoimia kaikille 
kiinnostuneille eikä 
osallistuminen ole edellyttänyt 
seuran jäsenyyttä tai sukuun 
kuulumista. 
Kesän 2012 retkellä olikin 
mukana runsaasti seuraan 
kuulumattomia. Saatiinpa 
mukaan sukulainen Henrik 
Albrigtsen Norjan Tromssasta 
saakka.
Retkeily alkoi Tammelan 
kirkolta, missä Arja Suran 
opastuksella tutustuttiin 
hautausmaahan. Laskettiin myös 
kukat sankarihaudalle. 
Tutustumiskierroksen jälkeen 
matka jatkui bussilla Torrolle. 
Matkan aikana saatiin kuulla 
tienvarren taloista ja mielen-
kiintoisista luontokohteista.
Retkitoimikunta oli ennakkoon 
tehnyt järjestelyjä ja meitä olikin 
Torron kappelilla vastassa 
Torron kyläyhdistyksen väkeä. 
Kappelissa Eero Nikula kertoi 
Torron historiasta, kappelin ja 
kansakoulun perustamisesta ja 
niiden eri vaiheista, ja kylän 
aktiivisuudesta hoitaa 
omatoimisesti kyläläisille 
tärkeät palvelut. Saimme 
käsityksen aktiivisesta ja 
määrätietoisesta kylästä, joka 
vahvasti uskoo tulevaisuuteensa.

Kauniissa kappelissa kaikui 
retkeläisten ja kyläläisten 
laulamana suvivirsi. Sitten 
matka jatkui kylänraittia 
pitkin ja päättyi  Sohkasen 
laavulle ja vieressä olevalle 
lintutornille, missä meidät 
vastaanotti laavun rakentajat 
ja ylläpitäjät, isäntäpari 
Heikki ja Birgitta Sohkanen.
Laavulla nautittiin Torro 
seura ry:n valmistama 
maittava lounas hyvin 
tunnelmallisissa oloissa, 
jyhkeässä laavussa 
kynttilöiden valaistessa. 
Lounaan aikana Reijo 
Jokinen lauloi ja säesti  
hanurilla, mm Torronsuon 
valssin, sanat Leo 
Hämäläinen ja sävellys E. 
Lehtinen. Oli upea 
tunnelma!
Kiitos kaikille mukana-
olijoille sekä erityisesti 
järjestelijöille. 
Seuraavaksi retkeillään vasta 
kesällä 2014, koska ensi kesän 
tärkein tapahtuma on 
sukukokous. 

Kesäretkeilyä Tammelassa

Lintutornissa. Norjan vieras toinen vasemmalta Ruokailu laavulla
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Juhannusseikkailu
Elettiin vuotta 1946 ja perheeni asui Karkkilan  Haukkamäessä 
Nurmela- nimisessä talossa. Tästä asuinympäristöstä ja paikoista 
olenkin jo kertonut kirjassa ”Tammelan Buchteja 400 vuotta” 
vuodelta 2008 sivu 372. Joten asumisesta ei tällä kertaa enempää.

Sota oli päättynyt syksyllä 1944 ja isämme oli terveenä palannut 
kotiin, joka oli meille suuri helpotus. Hän rupesi rakentamaan 
oman ansiotyönsä ohella meille omakotitaloa Karkkilan 
keskustaan Toivikinkadulle, jonne muutimme syksyllä 1946 eli 
samana vuonna kun tämän tarinan juhannusseikkailukin oli. 
Mainitsen tässä samalla, kun näitä asioita muistelen, että 
rakentamisen aikana oli myös ns. talkoita ja me lapsetkin 
osallistuimme niihin.

Keväällä 1946 oli sovittu, että äidin Aili-serkku Forssasta tulee 
pienen poikansa Mikon (n.2 v) kanssa meille Juhannuksen 
viettoon. Matka meille toteutui! Lähdimme juhannusjuhliin. 
Paikka oli muutaman kilometrin päässä meiltä Lemmoin vuorella. 
Meillä oli tiedossa, että siellä  on musiikkia, tanssia, kaikenlaista 
ohjelmaa jopa jotain virvokkeitakin eli juhlat oikein ”vanhaan 
malliin”. Myös kokko oli rakennettu kentälle. Oltiin onnellisia ja 
iloisia, kun sota oli päättynyt pari vuotta  aiemmin – vaikkakin 
raskain rauhanehdoin! Sota oli päättynyt sikäli hyvin, että saimme 
pitää maamme ja säilyimme suomalaisina. Oli todella syytä myös 
juhlia raskaiden sotavuosien jälkeen.

Juhannusaaton viettoon

Aikaa on vierähtänyt useita vuosikymmeniä. Tulevana kesänä 
2012 tulee tapahtuneesta 66 vuotta. Muistikuvani ovat aika selviä. 
Kyseinen vuosi oli kaiken kaikkiaan aika mieleenpainuva – 
kaikkine iloineen ja suruineen.

Juhliin lähtivät Aili ja Mikko, äitini  ja tämän tarinan kertoja. 
Siellä oli iloinen ja hauska tunnelma ja väki viihtyi. Me emme 
kuitenkaan olleet siellä kovinkaan kauan, koska pieni poika jo 
alkoi väsyä. Lähdimmekin takaisin kotiin. Me olimme kävellen 
liikkeellä. Mukana ei ollut lastenrattaita, joita ei siihen aikaan 
monellakaan perheellä ollut. Meillä oli kyllä lastenvaunut, mutta 
niistäkin oli yksi pyörä irronnut. Siihen aikaan oli kova pula 
kaikesta tarvikkeesta. Elettiin pula-aikaa. Irronnutta pyörää ei 
löydetty mistään.

Pihallamme oli asukkaiden yhteisessä käytössä käsirattaat, joilla 
haimme vettä läheisestä kaivosta. Vesi ei siis tullut ”kraanasta” 
sisälle. Kärryihin mahtui useita maitotonkkia ja me lapset yhdessä 
naapurin lasten kanssa kävimme vedenhakumatkalla. Meistä se oli 
hauska ja tarpeellinen tehtävä.

Juhliin lähtiessämme suunnittelimme aluksi, että otamme 
käsirattaat, johon Mikko pannaan istumaan. Mutta eihän sitä 
juhannusjuhliin lasta käsirattailla viedä. Johan nyt jotakin! Naisilla 
kiharat päässä ja juhlamekot päällä. Muutenkin olimme 
”tälläytyneet”. Kävellen menimme ja kävellen tulimme. Ei ollut 
puhettakaan, että olisimme mistään saaneet ”pirssiä”. Niitä ei 
montaakaan paikkakunnalla ollut saatavilla. Sota oli verottanut  
niin autoja kuin hevosiakin.

Paluumatkalla Mikko ei jaksanut kävellä, pieni poika. Aili otti 
syliinsä. Siitä vasta pojalle kiukku syntyi. Hän halusi kävellä, mutta 
ei jaksanut. Tuli itku ja hokemista: maahan, maahan jne. Hänet 
laskettiin tielle ja poika heittäytyi mahalleen ja selälleen ja oli tosi 
vihainen. Näinhän lapset käyttäytyvät, kun asiat ei oikein suju. Sitä 
jatkui jonkin aikaa ja ohikulkijat pysähtelivät jakamaan neuvojaan, 
mikä oli mielestämme aika tylsää. Tarjottiin Mikolle 

mehua, mutta ei juoma kelvannut. Käytiin pusikossa, jos 
vaikka hänellä olisi hätä. Ei kuitenkaan ollut. Lapsihan oli kerta 
kaikkiaan väsynyt. Kiukuttelu oli ymmärrettävää. Äitini ja Aili 
kantoivat häntä vuoron perään, mutta itku vain jatkui ja väki 
lähettyvillä ”toljotti”. Minä olin kulkenut taaenpana ja sanoin 
että antakaa poika minulle välillä. Olin mielestäni jo iso tyttö – 
keväällä 14 vuotta täyttänyt. Mikko tulikin syliini ja menimme 
katsomaan ojan pientareella olevia  kukkia.  Muistaakseni ne 
olivat metsätähtiä. Poimin muutaman hänen pikku kätöseensä 
ja sanoin saanko kantaa häntä loppumatkan. Mikolta itku 
loppui ja aika pian hän nukahti ja annoin hänet Ailille. 
Loppumatka menikin rauhallisesti  äitinsä sylissä nukkuen. 
Aurinko oli vielä korkealla ja taivas kauniin sininen. 
Juhannusyö oli kaunis ja valoisa.

Kotimme kamarin lattialle oli tehtynä ”siskonpeti”, jonne me 
viisi sisarusta ja Mikko menimme nukkumaan. Mikko jäi 
meille yöksi. Aikaisemmin päivällä oli sovittu, että Aili menee 
toisen serkkunsa Toinin perheen yövieraaksi ja samalla tapaa 
heidätkin. Joutsenvuoret asuivat samalla alueella melko lähellä 
meitä. Yöpymiset oli suunniteltu huolella, koska oli pienet tilat 
kummassakin ”huushollissa”.

Meitä oli siis siinä petillä viisi sisarusta ja Mikko nukkui 
vieressäni. Aamuyöstä havahduin ja huomasin, että hän oli 
ottanut minua kaulasta ja nukkui kainalossani. Hän tuntui 
luottavan minuun tai sitten oli äitiä ikävä. Oli miten oli, mutta 
hyvin kaikki nukuimme.

Juhannuspäivän iltapuolella äiti ja isä saattoivat heidät 
juna-asemalle, koska Karkkilan ja Hyvinkään välillä kulki 
silloin Pässiksi kutsuttu juna. Lopella olevalta pysäkiltä matka 
jatkui linja-autolla kohti Forssaa.

Mietelmiä edellisen johdosta

Varhaislapsuus on ihmisen elinkaaressa merkityksellinen asia. 
Mielestäni tämä pieni tapahtuma ei ole varmaankaan jättänyt 
mitään ikäviä muistoja Mikolle. ”Juhannusseikkailulla” oli 
hyvä ja luotettava loppu. Ajattelinkin silloin, että onpa poika 
sisukas ja puolensa pitävä, joista luonteenpiirteistä ja 
sinnikkyydestä on varmaankin ollut elämän varrella apua. 
Mielestäni ei ainakaan haittaa.

Lukija lieneekin jo huomannut, että kyseessä on pikku- 
serkkuni, Mikko Leino.

Helsingin Töyrytiellä 11.maaliskuuta 2012

Sinikka Koivuniemi os. Hakala

Kiitos Sinikka tästä sodan 
jälkeistä aikaa kuvaavasta 
tarinasta! Ajaessani 
Karkkilan ohitse muistan 
Toivikkikadun seudun ja 
seikkailut lähimetsissä 
pikkuserkkujen kanssa. 
Sinikka on kirjoittanut myös 
sukukirjaamme. Toivottavasti 
saamme jatkoa Sinikan 
muistelmille! 
Sinikka täytti 80 vuotta 
29.3.2012
ML
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Puheenjohtaja harrastaa:
Harri juoksuleirillä Keniassa 13.2.-5.3.2013 

En oikein itsekään vielä usko, että vietin kolme viikkoa 
Keniassa 2480 metrin korkeudessa olevassa juoksijoiden 
paratiisissa, jossa olen käynyt myös neljänä edellisenä 
talvena. Tämä oli siis jo viides kerta! Olen todella iloinen, 
että minun onnistui irrottautua työ- ja perhe- sekä 
elämänrytmistä Suomessa ja keskittyä nyt vain hoitamaan 
itseni jälleen juoksukuntoon. Ikävintä tietenkin oli jättää 
Ulla -vaimoni yksikseen Tampereelle. Eron tuskaa 
välttääkseni avasin jälleen oman juoksijan blogini 
’www.harrikorkeuksissa.blogspot.fi’, jossa voitte käydä 
katsomassa vieläkin edesottamuksiani.

Leirillä oli kanssani brittejä, kanadalaisia, tanskalaisia, 
norjalaisia ja serbialaisia sekä puolalaisia, yhteensä n. 30 
juoksijaa. Hienolta tuntui päästä keskustelemaan maailman 
huippujuoksijoiden kanssa heidän harjoitusohjelmistaan. 
Oma juoksuohjelmani ei ollut ollenkaan helpoimmasta 
päästä. Kovin viikko oli viimeinen, juoksua yhteensä 151 km 
ja kolmen aikana yhteensä 346 km. Lisäksi uintia, 

allasjuoksua ja kävelyä sekä 
kuntosalitreenejä. Iloinen olen siitä, 
että palaan Suomeen hyvässä 
juoksukunnossa ja voin jatkaa 
harjoittelua tavoitteellisemmin ja 
mahdollisesti kisaillakin jossakin joko 
puolikkaalla tai koko maratonilla. 
Tästä on todella hyvä jatkaa.

Miten juoksuharrastus alkoi
Ulla -vaimoni totesi ennen 
juoksuharrastukseni alkua, että 
miehen täytettyä 40, on kuntonsa 
eteen tehtävä säännöllisesti töitä. 
Niinpä aloin harrastaa lähes 20 vuotta 

sitten pitkän matkan juoksua. Siihen vaimoni virkkoi: ei hän nyt 
ihan tuota tarkoittanut! Juoksu-urani käynnistyi Pirkan hölkillä (33 
km), mutta sitten kiinnostuin maratonista  ja sillä tiellä olen 
edelleen. Tähän mennessä olen juossut yli 60 maratonia ja lähes 10 
Pirkan hölkkää ja useita puolimaratoneja.Voisi sanoa, että seitsemän ensimmäistä vuotta juoksentelin ja 
vasta sitten aloin harrastaa juoksua tavoitteellisesti. 

Tuloksia
Ensimmäisen kerran alitin kolmen tunnin rajan  49 -vuotiaana Forssan Suvi-illassa. Tuo juoksu on jäänyt 
pysyvästi mieleeni juoksijakaverini Jussin onnistuessa kirityspuuhassaan pyöränsä kanssa. Nopeimmat 
maratonini olen juossut Frankfurtissa lokakuussa vuonna 2004 aikaan 2:53:27 ja vuonna 2007 aikaan 2:53:46 
sekä vuonna 2011 aikaan 2:55:31. Lisäksi Hampurissa olen onnistunut juoksemaan  keväällä 2007 aikaan 
2:54:49 ja vuonna 2010 aikaan 2:54:30 sekä Rotterdamissa vuonna 2008 aikaan 2:59:07. Nopeimmat 
puolimaratonini olen juossut Hollannissa Haagissa keväällä 2010 aikaan 1:20:11 ollen ensimmäinen omassa 
sarjassani ja keväällä 2011 aikaan 1:21:53 sekä keväällä 2012 aikaan 1:21:47.
Näkemisiin viimeistään sukujuhlassa ja -kokouksessa sunnuntaina 4.8.2013!

Harri

Sivu 11

Harri ja Kenian Itenin korkeanpaikan 
leirikeskuksen omistaja Afrikan nopein 
naismaratoonari Lornah Kiplagat

http://www.harrikorkeuksissa.blogspot.fi
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Kokous- ja juhlapaikkamme:
Hykkilän-Lunkaan nuorisoseurantalo Ahjola  
 Ahjola on paikallisen nuorisoseuranseuran oma talo, joka on valmistunut vuonna 1923. 
Talo on peruskorjattu 1970-luvun lopulla ja vuosien varrella kunnostettu useaan 
otteeseen. Talo toimii kylän yhteisenä kokoontumis-, harrastus- ja juhlapaikkana. Sitä 
myös vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin. Hykkilän-Lunkaan alueella asuu Tammelan 
Bucht-sukuun kuuluvia henkilöitä. 
Osoite: Hykkiläntie 637, 31300 Tammela. Juhlapaikka on merkitty alla olevaan karttaan 
Parhaiten juhlapaikan tavoittaa ajamlla Lamalan/Hevoniemen kautta.
 

Katso uudet kotisivut!
http://ryhdan.sukuseura.fi/

http://data.lounaplussa.fi/files/imagegallerymodule/@random47ea462157f31/gallery11/ahjola1_i.jpg
http://data.lounaplussa.fi/files/imagegallerymodule/@random47ea462157f31/gallery11/ahjola1_i.jpg
http://data.lounaplussa.fi/files/imagegallerymodule/@random47ea462157f31/gallery11/ahjola2_i.jpg
http://data.lounaplussa.fi/files/imagegallerymodule/@random47ea462157f31/gallery11/ahjola2_i.jpg
http://ryhdan.sukuseura.fi
http://ryhdan.sukuseura.fi

