
AAVISTE´  AVVIISI
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Moi kaikille sukulaisille ja muille lukijoille! 
Talven kylmyydestä ja pimeydestä on taas selvitty 

valoisampaan aikaan. Suvullakin on mennyt ilmeisen 
hyvin. Oman siviilisäätyni muuttuessa, sain vaimoni, 
Elvin, Auviseksi ja täten toivon pääseväni joskus hänen 
kanssaan samaan sukuhautaan. En käyttänyt tätä 
toivetta kuitenkaan kosinnassani.

Seuramme varapuheenjohtajalla, Pasilla ja pojallani 
Harrilla oli vuoden vaihteessa ilmeisen herkät hetket, 
kun molemmat saivat vaimoltaan / kumppaniltaan pojat. 
Ikäeroa pikkupikkupikkuserkuilla ei ole kuin muutama 
tunti. Auvisia molemmat, joten onnittelut näin 
lehdenkin kautta.

Jälleen on tullut aika kokoontua Ylä-Savon Auvisten 
sukuseura ry:n viralliseen vuosikokoukseen ja aiempien 
suunnitelmien mukaan se pidetään Tallinnassa. Olemme 
pyrkineet järjestämään jälleen ”ikimuistoisen” matkan 
puitteet. Moniko on matkustanut kantosiipialuksella, 
minä en ainakaan. 

Vastuu matkan hengestä ja hauskuudesta siirtyy 
kaikille seuralaisille, mutta olen hyvin vakuuttunut, että 
onnistumme jälleen kaikkien Teidän 
myötävaikutuksella. Viimeksi mukana oli 40 osallistujaa 
ja ymmärtääkseni kaikki pitivät matkasta, joten olemme 
nyt varanneet 50 aikuiselle majoituksen, jonka lisäksi 
tilavien hotellihuoneiden varavuoteisiin mahtuu kaikki 
lapset, jotka haluavat mukaan. Lapsille on myös 
edullisemmat matka- ja ruokailuhinnat, jotka saa 
minulta kysyttäessä.  

Tallinnan kevät tulee ajankohtana olemaan 
parhaimmillaan ja minulle tulee vesi kielelle ajatellessani 
Olde Hansan syöminkejä, jotka ovat ohjelmassamme. 
Niillä, jotka eivät vielä ole käyneet kyseisessä 
ravintolassa, on suoraan sanoen sivistyksessä aukko, 
joka on nyt mahdollisuus paikata. 

Sukuseuramme on vielä kovin nuori, mutta 
huomioitu jo usealla taholla. Avviisissa on alettu 
julkaista sukutarinoita ja kertomuksia, sitä faktaa, jota 
toivomme kaikkien ylös kirjoittavan. Ensi vuonna, jos 

  YLÄ-SAVON AUVISTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI HELMIKUU2006 

 SIVU 1

Tässä numerossa: 
Auvinen Matti

Petterin kolmas poika 

Sain tehtäväkseni koota Matti Auvisen 
sukutarinan sukukokouksen yhteydessä. 
Tehtävä tuntui kiehtovalta, koska tunsin  
appeni lähes kolmenkymmenen vuoden 
ajan. Tänä aika kuulin tarinoita ja sain 
todellista tietoa hänen elämästään. 
Tavallisen kuuliaisen ja ahkeran talonpojan 
elämästä.

Toivon, että tulevat sukupolvet saavat 
ajatuksia ja näkökulmia omaan 
elämäänsämenneitten sukupolvien 
kokemuksista. He saavat jatkaa omien 
juuriensa avulla 
elämänsä rakentamista. 
Lähes yksi vuosisata 
tämän suvun jäsenen 
osalta on muistoissa.

25.5.2005 
Eila Auvinen

” Kotisi ja maasi 
muista, sinne juuresi 
sitele, mikä on kutsu kansallasi siinä 
sullakin osasi.”

Matti ja Aino Auvisen vieraskirjasta 
vuodelta 1946

Ylä-Savon Auvisten sukumatka 
Tallinaan 21.4-23.4.2002 ja 
vuosikokous 22.4.2006 Hotelli 
Meritonissa

Lehdessä tarkemmat ohjeet 
ilmoittautumisesta.



Luoja suo, täyttää sukumme minun tietojen mukaan vanhin 100 v. Toivoisin voivani tavata hänet 
ja toivon, että joku hänen läheinen kirjoittaa muistiin asioita, joita me muut mielellämme 
luemme.

Toivotan kaikki tervetulleiksi matkalle ja kokoukseen, tavataan siellä!

Timo

Matin Lapsuus Ala - Auvilassa
Sortovuodet vallitsivat Suomessa. Sulkavajärven   rantamailla  Ala- Auvilan  talossa 
elettiin kuitenkin turvallista elämää.  Vuosituhannen ensimmäistä joulua vietettiin 
odottavissa tunnelmissa. Petterille ja Kristiina Auviselle syntyi  poika  4 päivä 
tammikuuta 1901 lapsi oli  kolmas. 

”Astut elämään itkien, ympärilläsi olevain hymyillessä. Koeta elää niin, että kuolet 
hymyillen, ympärilläsi olevain itkiessä.”E. de Laboulaye

Kristiina- äidin suuri urakka oli takana. Oli aika levähtää. Pesumummo hoiti oman 
tehtävänsä poika sai aloittaa elämäntarinansa.

Ilmojen lauhduttua pitäjän rovasti kävi ristimässä pienokaisen . Kirkko sai kuuliaisen 
seurakuntalaisen. Nimiä riitti tulokkaalle vain yksi, sekin suvussa harvemmin käytetty - 
Matti. 
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Aikanaan Matti kävi  supistettua kansakoulua veljessarjan mukana. Kaikki oppivat 
lukemaan ja kirjoittamaan . Luku - ja kirjoitustaito ei ollut silloin vielä kaikkien 
saavutettavissa. 

Valtakunnassa tuntui  uuden aikakauden merkit, vaikka tieto niistä tuli kylille 
viiveellä  Viipurin kauppamiesten ja lehtien välityksellä. Suomi lähestyi käännekohtaa sen 
kohtaloissa. Itsenäisyys oli mahdollista, mutta vaati kovat lunnaat. Murrosikäiselle 
Matille sotiminen veli veljeä vastaa ei onneksi ollut todellista. 

Elämä Ala-Auvilan talossa jatkui . Sisaruksia syntyi kaikkiaan 9 joka toinen vuosi 
vuoteen 1911. Äiti sai lepotauon vuoteen 1916 saakka kunnes kymmenes lapsi syntyi, ja 
vielä kahden  vuoden kuluttua yksi.

Sisarussarja oli valmis, 9 poikaa ja kaksi tytärtä. Kristiina emännän voimat olivat  
lopuillaan. Täydellinen uupumus vei hänet elämästä 11.11.1921. Petter Auvinen jäi 
lapsikatraansa kanssa jatkamaan talon pitoa. Onneksi vanhimmat lapset olivat jo 
kasvaneet avuksi. Suomi oli saanut itsenäisyytensä. Veljessodat oli sodittu ja voitiin 
odottaa parempia aikoja. 

ELÄMÄÄ 1920-LUVULLA

Seuraava suru kohtasi Ala–Auvilan 
perhettä  vuonna 1923. Veljeksistä 
seitsemäntenä syntynyt Martti hukkui 
koulumatkallaan Sulkavajärveen. Samaan 
avantoon pudonnut  Mauno veli onneksi 
pelastui. Hänen kohtalokseen koitui 
myöhemmin vihollisen luoti mikä 
haavoitti häntä rintamalla niin, että hän 
kuoli vammoihin Kuusamossa vuonna 
1940. 
 
Petter Auvinen, Matin isä Ala- Auvilan 
isäntä, sai myös iäisyyskutsun  
varhaisella iällä vuonna 1927. Nuorin 
lapsi Aarne-poika oli isän kuollessa alle 
kymmenen vuotias.
 
 Vanhimmat veljekset alkoivat jättää 
kotitalon ja asettua omaan elämäänsä. 
Matti - pojan tehtäväksi jäi huolehtia 
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alkuun pienemmistä lapsista ja talosta tyttöjen ja apulaisen avulla.Matti - nuorukainen sai 
nähdä ensimmäisen kerran laajemmalti maailmaa sotaväkiaikanaan. Asevelvollisuutensa 
hän suoritti Riihimäellä tykistössä.

 Kohti itsenäistä elämää
” Rakkaus joka syntyy kunnioituksesta ei kuole milloinkaan”

Elämä alkoi kaivata omaa sisältöä . Kalle 
veli näytti jäävän taloon. Matti katseli 
emäntää, mutta  ennen nuorikon tuloa 
tarvittiin talo mihin voisi hänet tuoda.
 
Jussilan (nykyisin Tervaharju) talossa oli 
tyttäriä. Jussilaiset olivat muuttaneet 
Sulkavan Peltolasta Maaningan  
Tuovilanlahteen vuonna 1912. Ikävä voitti 
siellä ja kun Jussilan tila tuli myyntiin, 
perhe muutti takaisin Sulkavalle 
nykyiselle Tervaharjun tilalle vuonna 1918.  

Erikoisesti vuonna 1905 syntynyt Jussilan 
Aino-tytär oli Matin mieleen. Aino oli 
opiskellut Suonenjoen emäntäkoulussa 
1926. Siellä hän sai oivat taidot 
maalaisemännän tehtävään. Maalla 

tyttären opiskelu oli siihen aikaan edistyksellistä, joskaan ei kovin yleistä. Matti ja Aino 
avioituivat 18.12.1932.

Perintöosastaan Matti sai Ala-Auvilan talorakennuksesta kirjaimellisesti 
puolikkaan ,minkä hän siirsi Kotajärven rannan tuntumaan. Aino- nuorikko risti talon 
Metsärinnaksi.

Talossa oli tupa, jossa oli viisi ikkunaa sekä kamari. Pihapiiriä ympäröi kuusimetsä. 
Siellä he aloittivat yhteisen elämänsä uudessa kodissaan.

Myöhemmin valmistuivat tarvittavat rakennukset karjalle. Tuure-veli oli kirvesmies, 
hän auttoi rakentamisessa. Ainon siteet entiseen kotiin olivat vahvat. Hänen 
vanhempansa elivät. Oli  turvallista  aloittaa omaa elämää heidän lähellään.
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Juoksukilpailut; Matti on neljäs juoksija vasemmalta

Perhe alkoi saada uusia jäseniä. Eero Heikki - poika syntyi Metsärinnassa  syksyllä 
1933. Poika kasvoi ainoana tomeraksi ja sanavalmiiksi kunnes sai pikkuveljen vuonna 
1937. Veli ristittiin Matti Tapioksi. Kutsumanimeksi hänelle muotoutui Tapio. Niin isä sai 
kaimansa samoin kuin  Tervaharjun Matti-Ukki.

Matin ollessa miehuutensa voimissa  hänelle tuli tarve saada lisää tiluksia ja metsää. 
Ostettiin Kuivalan tila. Nykyisin se tunnetaan Lahdenperän  tilana. Tila sijaitsi lähistöllä 
ja myyjänä oli Laina Pietikäinen. Kaupat tehtiin vuonna 1934. Metsärinta ja Kuivala 
muodostivat jo mukavasti elantoa tuottavan  kokonaisuuden. Aino -vaimon kotitilalla, 
Eino veli halusi luopua tilastaan Jussilasta. Matti ja Aino Auviselle avautui tilaisuus 
muuttaa kokonaan elämän piiriään. He tekivät Eino Nousiaisen kanssa tilankaupat 
Jussilan maista ja rakennuksista vuonna 1938. Aino- emäntä palasi entiseen kotiinsa  
emännäksi ja Matti isännäksi. Talon vaari ja mummo Matti ja Olga Nousiainen olivat 
saaneet mieleisensä talonpitäjät.

Muutto Metsärinnasta ajoittuu talveen. Esikoispoika Eero muistaa itse työntäneensä 
pikku kelkalla omat rakkaat tavaransa uuteen kotiin, entiseen mummolaan.
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Metsärinta sai uuden omistajan Juho Lukkarisen ostaessa sen. Näin Matti sai 
pääomaa uuden tilan hankintaan. Tila antoi hyvät elämisen mahdollisuudet, mutta työtä 
tuli tehdä ahkerasti .

Eläimiä 1930 luvulla valmistuneeseen navettaan sopi monipuolisesti lampaita, kanoja, 
emakoita, lehmiä ja tietenkin hevoset varsoineen.

Varsinkin hevoset olivat Matille tärkeitä. Maatalon työt tehtiin hyvien hevosten 
avulla. Ne muokkasivat, kylvivät, niittivät nuoren isännän kanssa. Matti kohteli 
hevosiaan kunnioittavasti. Niitot suoritettiin aamuyöllä, etteivät paarmat kiusanneet 
elikoita. Poikien vartuttua heidän tehtävänään oli uittaa hevosista hiet Tervalahdessa.

Matti Auvisen tarina jatkuu seuraavassa numerossa.
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PERHEUUTISIA

Auvisen sukuun on saatu uusi jäseniä.  Pasi ja Sari 
Auviselle syntyi 31.12.2005 poika, joka saa kasteessa 
nimen Väinö. Pojan mitat olivat 4,590 kg ja 54,5 cm.  
Kuvassa Isosiskot vasemmalla Matilda 3v. ja Viivi 5v 
hoitavat Väinöä.

  

Puheenjohtajan poika Harri Auvinen ja hänen 
vaimonsa Jaana saivat myös pojan 31.12.2005.  Pojan 
paino oli 2,65 kg ja pituus 49 cm. 

Hauska yksityiskohta oli, että Väinö syntyi 
aamulla klo. 5.21 ja toinen uusi Auvinen päivällä klo.
11.35 samana päivänä. 

Kuvassa Harri ja poika.

UUTISIA :

AVVIISIN POSTITUS
Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 

päättänyt, että lehteä postitetaan tulevaisuudessa 
vain varsinaisille jäsenille. Myöhemmin AVVIISIA on tarkoitus julkaista myös sukuseuran 
verkkosivujen yhteydessä PDF-tiedostona, jolloin kaikilla halukkailla on mahdollisuus tulostaa 
oma versionsa.

VUOSIKOKOUS 
Yläsavon Auvisten sukuseuran vuosikokous sukumatkan yhteydessä Tallinassa Hotelli 

Meritonin kokoustilassa 22.4.2006 klo. 18.00 alkaen.  
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YLÄ-SAVON AUVISTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLOMAKE

Ilmoita tällä lomakkeella itsesi ja muut saman ruokakunnan jäsenet sukuseuran jäseneksi. 
Lähetä se sihteerille Elina Autiolle. Osoite löytyy alempaa.

Nimi: ______________________________________________________

Syntymäaika ja -paikka___________________________________________

Lähiosoite:___________________________________________________ 

Postinumero:__________________________  Postitoimipaikka:_______________________________________

Puhelinnumero:________________________________________________

Perhejäseniksi liittyvät saman ruokakunnan jäsenet:

Etunimi     Sukunimi    Syntymäaika ja -paikka

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

YLÄ-SAVON AUVISTEN SUKUSEURA RY:N YHTEYSTIETOJA

Puheenjohtaja

Timo Auvinen
Rypysuontie 57 70280 Kuopio
p. 0172634340, 0400-374260
timo.auvinen@iwn.fi

Rahastonhoitaja

Aune Elolampi
Helmiäispolku 5 B 43 00530 Helsinki
p. 09-7537317, 050-9104254
aune.elolampi@suomi24.fi

Sihteeri

Elina Autio
Lammaskatu 28 04430 Järvenpää
p.09-285302, 0400-533955
elina.autio@pp.inet.fi

AVVIISIA koskevat asiat;  Pasi Auvinen pasi.auvinen1@dnainternet.net
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