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Maritta on aloittanut sukukirjanteon !

Historiantutkia, espoolainen Maritta Pohls, os Niskanen on aloittanut
Niskasen rurrirtt hiitoriakirjan tekemisen. Kirjaan tulee noin 15.000
Niskasen suvun j?isenen sukutaulutiedot sek?i runsaasti suvun j?isenten
eldmdtntarinoita ja muuta suvusta kertovia tietoja ja tapahtumia. Kirjan
toimittaja Maritta Pohls, kertoo tdss?i lehdessd siitd kuinka sukukirjaan
voi edelleen toimittaa nditd tietoja. Maritta Pohlsin haastattelu tdmdn
lehden sivulla.



Sukuhistori ila pala palalta

Yrcl tiimiin sukulehden tarkoituksesta on yrittaa innostaa Teita sukuseuran
jiisenia keriiamiiiin jo olemassa olevaa tietoa suvun vaiheista ja henkiliiistii-tallennatavaksi 

tuleville polville. Onhan moni sitA tehnytkin, useimmat vain
omaksi tai liihiomaisensa iloksi. Nyt olemme sukuseurassamme siinii vaiheessa,
ettii olisi kovin arvokasta saada noita muistoja ja tarinoita mytis laajemmin
kiiytttitin.

Ta-a siit?i syysta kun olemme piiiittiineet saada julkaistua Niskasten suvun

historiakirjan liihivuosina. Sen sisiiltdnd tulee olemaan tiedossa olevien
sukupolvitaulujen ohella myOs tarinoita suvusta. Ja niitd ei tule, ellei niita kirjan
tekij6ille toimiteta. Keneltdkiiiin ei vaadita nditd tarinoita laajoina muisteluina,
vaan vaikka kuinka pienini palasina. Ellei oman suvun tarina tuntuisi itsestii
kovin merkittAvAltii toisille kerrottavaksi. Se voi olla sitd jollekin toiselle suvun
jdsenelle.

Tassa jouluksi 2013 tulevassa Niskasten sukulehdessii on kaksi pientii

muistelua, jotka kEyviit pieniksi esimerkeiksi siitA miten pienistd palasista
suvun tarina voi synty?i ja kuitenkin ovat merkityksellistii aineistoa
voidaksemme kurkistaa kirjoittajan maailmaan.

Olen saanut ktyttiitini serkkkujeni Mikko ja Niilo Niskasen muisteluksia

suwstamme. Merkitsen ne lehden siwille kuin innostamaan tqisiakin
kirjoittamaan omia palasiaan. Saattavat toimia palasina innostamaan muitakin
tekemdiin samoin. Suurin vaiva on tiisstikin asiassa k6ydd tuumasta toimeen.
Tiimdn lehden sivut on tarkoitetut sitd varten. Ja sukukirjaan tarkoittetuja
tarinoita voi l?ihettal koko ajan tiissii lehdessa kenotuilla osoitteilla.

Toivotan kaikille sukuseuramme iiisenille ia heidiin liiheisilleen
oikein hyviiii adventin aikaa ia hyvdii ioulua sekii
siunauksellista alkavua uutta vuotta 2014 !

NIILONISKANEN
puheenjohtaja

Niskasten sukuseuran lehti 2013: Toimitus Niilo Niskanen, Savonlinna, Painopaikka: Tott-Print Oy, Savonlinna



ELOKUVAOHJAAJA MIKKO }USKASEI\ ARKISTOSTA

Meeri, Timo ja Kekkonen

Elokuvaohjaaja, taiteilijaprofessori Mikko Niskasen kuolemasta tuli
marraskuun 25. piiiviinf 23 vuotta.T Hlinen muistonsa eliiii ennenkaikkea
hiinen elokuvissaan, jotka koskettelivat paljon hiinen eliimiissiiiin
kokemaansh ja tuntemaansa. Seuraavassa katkelmia Mikon leikekirjan
muistelmistao joita hiin olf tallentanut. Oheinen katkelma on hiinen
tekstistiiiin "Ajanmerkit" -palstalla syyskuussa 1986:

" Wikonloppuni ulkoi eilen luuuntuinu, jolloin oli suattamasso viimeiselle
matkulleen setiini, suuturimesturi Veikko Niskusen Meeri-vaimos.
Muistopuhessuni kiinnitin eritystii huomiotu edesmenneen valoisuun
persoonullisuuteen, siihen iloon, johu hohti koko olemuksestsun
eldmdnmydnteisesti ankeinakin hetkind. Piddn hiintii harvinuisenu ihmisenii vielii
nytkin ja muistoissani vurmssti pitkddn tdssti muuilmassu, jossu vihun pitvet
enteilevtit lopullistu tuhos. Siihen me ihmiset olemme itse syypditii, kun kylviinne
aputiua ju kuunua tuppuen pienimmtinkin ilonpilkuhduksen "Ei tale toistu meeriii"
,sanoi iiitini usein. Meeri oli todellu vuikuttavu ihminen suvussumme ju voin
sonou htinen olleen persoonullisuus tiissd tdssd kuvottom&ssu mkielivultuisten
muuilmusso.

Luauntui-iltun alkuessa jo hdmdrttiri vihittiin tiiinekoskella Miimmensalmen
idyllisesstii kestikirkossu veljenpoikuni Timo ju hiinen viehiiniivii morsiamenss
Leenn. Kun kutselin heitii alttarin ikkunun takuu kohoaviu miintypuitu vasten,



minussa tiikahti jotain sellaistu, mikii sui hiilytysketlot soimuaan sielussuni-

Kysetin itseltiini: milaiseen msailmun heidiin rukkuudestaun syntyviit lupsensu

tulevut niikemiiiin ? Onko siinii eniiti sijaa ilolle, pysyykd mikiiiin puhtaana

saastepilvien kohta oeittiiessii auringonkin ? Kuten niin usein ennenkin peitin

lcyynieeni kiisissiini vapisevan kumeran tuukse. Painoin sen ktiyntiin, vaikks

tiesin ettei herkinkiiiiiin .filmi tallenna mitiiiin niisssii olosuhteissu. Minun piti

kuitenkin saada kuallu kameruni surins; se on uina merkinnut minalle eliimiiii.

Nopeasti kulkevutmielessiini ne muistot, jotka minulla on melesiin nuorests

,r6"opojastani, ju nyt tiinii ydn hetkeryd ia ptiivtin uuvattamun taiuan kuinku

pitjoi inkuaan- yhteistii onkuan Meerin iiiatimiillii kuvullu iu sillii huvainnolla.

Ettii timon olemuksessn on aina ollut iloa ja ndyryyttii. Se ei merkitse matelemista

vaun eliimiinmy1nteisyyttii sekii arvojen punnitsemislcylcyii. Mikd srvokkaintu:

hiinessii on siiilynyt lupsenmielisyysmikii ei merkitse lupsellisautta. Kunpu se ei

hiiviiiisi !

Otkoot hyviit henget tuon nuoren parin puolella, ettii voisivat eliiii rikkuuun

eliimiin, tiiynnii 
-rakustumisen 

iloa! Toivon ettei mikiiiin rikkoisi heidiin

Kaikkivaltiaan edessii antamannsa lupaustu. Niiin kulkivut aiatakseni taolloin

ke s eikirkon ov enpiele s s ii.

Tietiimiittii sunnuntaita vasten yiillii tupahtaneesta eriiiin

pdiittymisestii, liihetiin aamulla onnittelusiihkeen professori Mutti
^ 
5 0 -vi o tip tiiv iin iiiin t oiv o ttaen t erv eytt ii j a v oimi an et e enkinp iiin.

Kello g soi puhelin. Eriis ystiiviini ilmoittau, ettci sauresti kunnioittumani

vultiomies ja tod.ellinen persoonallisuus presidentti [Jrho Kekkonen on kuollut.

Sytytiin tEnttittin yhteise:n kuvamme alle iu asetan sen niin ettii valo osua hiinen

iloisesti n&uruville kasvoilleen. Kuva on otettu Euroopfln turvukokouksen uikoinin'

Olin kuvasmassn sitii kun herra Presidentti ylliittiien ltihti vieraittensa luotu ia tali

tervehtimtiiin minua. Ereis kuvauju otti tiiiilhin sarju kuviu, ioistu iokunen on

tdhaoneeni seintilld.

Olen koko piiiviin pinnnistetlyt tulevan elokuvani teikkuustydn purissa. Aiutakseni

karkuavat viikisinkin noihin viikonlopan kolmeen eri tupuhtumuun. Ehkd ioskus

kirjoitun siitii miten miniikin koin presidentti (Jrho Kekkosen. Kuulin aikoinani

uhkauksen: Kutsotaanhun, miten kW, kun Kekkosesta aiku iiittiiii ! Kyllii

Kekkonen oli merkitttivii ihminen, minallekin.

Pihluj akoskellu 3 1. 9. I 9 I 6
MIKKO NISKAITETT

aikukauden
Klingelle hiinen
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Tcistri mokistci on lcihdetQ, mutta aina tultu takaisin

Isiini Veikko Lauri Niskanen oli Viitasaaren suovanlahtelaisia , syntynyt 19.05.
1908, kuollut 2.7. 1982 Konginkankaalla. Vihitry avioiittoon24.l.1933 Olga Maria
Johanna (Meeri) Koskisen kanssa, synt 24.1.1909, kuollut 20.8. 1986.
Konginkankaalla.

Heillii lapsia : l)Ilmi Inkeri ,s 4.10.1929, kuollut Joroisissa, aviol Hannes Janhusen
kanssa. 2)Erkki Tuomas , synt 22.1I. 1934, kuollut 8.7. 1941, asui Viitasaaren
Ilmolahdessa. Ja allekijoittanut Niilo Johannes, synt 20.8.1945, asuu Konginkankaan
Kalanieme ss6 naimattomana.

Isiini Veikko Niskasen sisar Amalia Kinnunen asui perheessiimme Konginkankaalla
pitkli?in, leskeksi jii2ineenti. Me touhusimme Amalia -mummon kanssa kaikenlaista.
Ker[simme metstistii puun oksia polttopuiksi ja lehmiille lisiiruokaa. Mummo kuoli
kammariimme juhannuksen alla 1951. Muistan itkeneeni valtavasti htinen kuoltuaan.
Isiimme teki suutarin toitA, metsiitditfl, rakennustoit[ sekii kasitoita. Meillii oli yksi
lehmZi. Viimeisen lehmiimme nimi oli Lystikki. Kesiiisin olimme isiinnillii heinii- ym.
tdissii, iiiti pesi parempiosaisten pyykkia.

Minulla oli hyvii isii. Koskaan hiin ei kurittanut tai moittinut misttiiin. Eliiimifi h6n ei
tappanut. Tosin vanhemmiten h?in kiivi kalastamassa. Alkohlin kanssa hiinellii oli
ongelmia ja poltti tyomiestupakkaa. Minua hlin varoitteli kovasti viinan vaaroista.
Isiimme sisaruksista kaksi kaatui jatkosodassa kaksi veljeii ja yksi , Otto
vauvana.Muistan Helmi-t6din kertoneen ettii hflnet loydettiin kuolleena ruispellosta 3
vuoden iklisenii vuonna 1901 . Isiin vanhin sisar Helmi Maria oli syntynyt 13.3. I 893
ja kuoli ? Hiin ei osannut kirjoittaa eikii lukea. Hiin asusti meid6n kodissamme useaan
offeeseen. Nuorempana hiin teki islin ja 6idin kanssa metsdtditA, minun tehtiiviini
ollessa leimapuiffen etsiminen Helmi lAhti sitten karjakoksi eteliisuomeen johonkin
kartanoon. Myds runoilija Hilja Haahdella h6n oli jonkin aikaa kotiapulaisena.

El2ikkeell[ ollessaan Helmi-tflti tuli jiilleeen kotiimme asumaan, kunnes
Konginkankaalle rakennettiin vanhustentalo, jonne hiin muutti ensimmiiisenii
asukkaana. Helmi kuoli Viitasaaren Muikunlahden vanhainkodin vuodeosastolla.
Isiini veljistii Viiino Augusti kaatui sodassa 11.9. I94l ja Paavo Evert 28.12. 1941.
Heidiin hautansa on Viitasaaren sankarihaudoissa. Viitasaarelta Adnekoskelle
muttivat isiin Vilho -veli perheineen vuonna 1936. Hiinet muistan siita kun kulki
kepin kanssa. Hiin oli lapsena pudonnut puusta tai katolta saaden eliniktiisen vamman
Isii ja tiiti kertoivat Vilhon pitiineen puheita Viitasaaren Suovanlahden tyoviientalossa.
Muistan kerrotun ettri sen takia hiinet oli tarkoitus viedd "muiluteffavaksi". muffa se
hanke ei kuitenkaan onnisfunut.

Isiini Uuno-veljestii kerrotaaan liihemmin h?inen elokuvamiespoikansa Mikon
tarinassa. Itsesttini voin mainita ettii olen kiertiinyt Suomea ristiin rastiin. Monesti on
tiistti mrikistii liihdetty maailmalle mutta aina on tultu takaisin. On kAyfy EteliiSuomi
ja Ruotsi, Saimaan kan ava, Tikkakoski, Aanekoski ja Lahti ym. Sairastin vakavan
sairauden, mutta jAin henkiin. Aikani menee nykyisin ihmisid passatessa. Melkein
joka talossa on sairaita ihmisia.

NIIILO JOHANNES NISKANEN
KONGINKANGAS Kalaniemi



Jarmo Niskanen valmentaa
Euroopan raviurheilun huipulla
Suomessa hurjia juoksuja tehnyt Maxwell
Mayday siirtyi syyskuussa Ranskaan ja hevonen
tuli heti muutamia piiiviii myohemmin huippu-
juoksulla liihtonsei kolmanneksi Euroopan yk-
koshevosten Sanityn ja Ready Cashin taakse.
Maxwell Mayday siirtyi Ranskassa 2O-vuotta
valmentaneen Jarmo Niskasen valmennetta-
vaksi. Kun vielii samasta tallista loytyy Malin
Ldfgrenin valmentama ja Jarmonkin usein oh-
jastama. Sanity, niin viimeistddn trissd vaihees-
sa nousr monen hevosharrastajan tietoisuuteen
Jarmo Niskasen nimi myos meillii Suomessa.
Mies jonka valmennusuralta loytyy Vzisterbo
Daylight-hevosen tekemii montdn maailman-
enndtys Il,Il2I75 (vuodelta 2005) tai huippu-
hevonen Querios du Mirel, joiden molempien
voittosummat vli 500 000 euroa. Kuka oikein
on tiimii 51-vuotias ravivalmentaja Euroopan ehdottomasta eliitistii?
Hevosurheilu-lehden toimittaja Tapio Miienpiiii kiivi haastattelemassa Jarmoa paikan piiiillii Rans-
kassa kuvan kauniissa Crosboisin valmennuskeskuksessa, jossa Jarmolla on oma talli. "Onhan tiim?i
melko fantastinen milj6ri", Niskanen kommentoi Grosboisin valtavaa kohnen raviradan, pitkien har-
joitussuorien ja metsiilenkkien valmennuskeskusta, joka sijaitsee upeassa linnapuistossa vain muuta-
man kymmenen kilometrin piiiissii Pariisista. "Kun on ollut tiiiillii 2O-vuotta, v?ilillii ei ymm?inii miten
hyvin asiat ovat. On tullut niin tottuneeksi ja hemm6lsllrrksl. Me jotka olernme tiiiillii ympiiri luoden,
arvosta[lme kesiin rauhallisuutta. Talvimeetingin aikaan tiiiillii on 1500 hevosta ympiiri Eurooppaa.
Kesiillii hevosia on vain puolet siitii. Meetingin aikaan on hyvin intensiivistii. Ihmisiii ja hevosia tulee
kaiken aikaa, raveja on joka piiiva, ty6 on stressaavaa ja kaiken piiiille on huono sii?i. Pariisissa on
sateista ja kylmiiii joulukuusta helmikuulle.
Jarmo Niskanen syntyi Haapajiirvellii, josta hiin 3-wotiaana perheen mukana muutti Ruotsin Hiil-
singlandin liiiiniin Edsbyn pikkukaupunkiin, joka lienee tunnetuin useita ruotsin mestaruuksia voit-
taneesta jiiiipallojoukkueesta. Jarmo ymmiirtiiii jokseenkin hyvin suomea, vaikka lapsuudenkodissa
puhuttiin vain ruotsia. Tietysti vuodet maailmalla ovat hieman suomen kieltli heikentiineet ja muuta
kielitaitoa kartuttaneet. N1't ruotsin lisiiksi ranska ja englanti sujuvat iiidinkielen tasoisesti. Allekir-
joittaneella oli ilo tavata muutamia vuosia sitten serkkuani Jarmoa Haapajiirvellii ja todeta, ett?i kyllii
vain viel?i suomen kielikin suiuu, vaikka Jarmo siit?i viihiin epiivarman kuvan antaa haastatteluissa.
Jarmon isii Olavi Niskanen tliskenteli ruotsissa metsafiiisse ja iiiti Paula Niskanen vanhustenhoidos-
sa. Jarmo sai hevosurheilukipiniin isiinsii Olavin kautta, joka hanasti raviurheilua amat<i<irinii, hiinellii
oli aina muutama liimminverinen valmennuksessa. Liihin ravirata oli Bollniisissii. Lapsena Jarmo k?ivi
kesiilomilla Suomessa Haapajiirvellii ja Vihannin Paavolassa iiidin kotiseudulla. Kuusitoistavuotiaana
hiin muutti kotoa valmentajaoppiin ruotsin huippunimille mm. Stig H. JohanssoniJle ja mydhemmin
ranskaan Jean-Luc Bigeonille ja Jean-Michel Bazirelle. Jos Jarmolta kysyy, ett?i kenelta hiin on oppi-
nut eniten hiin vastaa, ettii Stig H:lta. Jarmo luonnehti asiaa Hevosurheilu-lehdelle: "Hiinen tapansa
ty6skennelll hevosilla, hiinen filosofiansa oli juuri samaa, miten minii ajattelen. Eli hevosille anne-
taan aikaa ja etta ne ovat niin hyviissii kunnossa, kun aloittavat kilpailemisen, ettii niite ei tarvitse ottaa
pois kilpailusta.
Kuluva vuosi on ollut Jarmon tallille paras voittojen miiiiriissii. Ykkdssijoja on nyt yli 30. Jarmo on
iloinen, ettii he ovat saaneet paljon voittoja eri hevosilla. Itsekin 12 voittoa tiine vuonna ajanut Nis-
kanen luonnehtii niiin tallinsa menestysta. Niskasella on Ranskasta kaikkiaan 168 voittoa. Ruotsin ja
Ranskan lisiiksi hlin on kilpaillut Belgiassa, Saksassa, Hollannissa ja Sveitsissii. Suomessa hiin ei ole
vielii raviohjaksiin tarttunut tai valmentajan roolissa toiminut. Sen aika voi vielii koittaa.

Kimmo Niskanen
Pihtipudas
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Niskaset ry:n hallitus.

Sukuseuramme hallitus piti elokuussa hallituksen kokouksensa Keski-suomessa Pihtiputaalla.
Hallitus kuvaffuna Pihtiputaan Wanhan pappilan vdentuvan edessii. Kuvassa edessti hallituksen
naisjflsenet Maija Poyhdnen Vasemmalla ja Sirkku-Marja Salakari oikealla. Keskirivissii
vasemmalla sihteeri Kimmo Niskanen, oikella puhjeenjohtaja Niilo Niskanen ja takarivissii
vasemmalta rekisterinhoitaja Antti Niskanen, rahastonhoitaja Jouko Niskanen sekti hallituksen jtisen
Markku Niskanen.

Niskaset ry: n hallituksen yheteystiedot:
Puhjoht. Niilo Niskanen, Ahorannantie 6Lo 57710 Savonlinnao puh 044-7768040, siihkiiposti
niskanen2@gmailcomo
sihteeri Kimmo Niskanen,Pihtipudas Muurasjiirvio puh 0444883469, siihktiposti :
prokimmo@gmail.com
varapj. Sirkku-Marja Salakari, Kirkkonummio puh. 09-29888459, siihkiiposti: sirkku-
marj a.salakari@elisanet.fi.
Jflsenrekisterinhoitaja: Antti Niskanen Helsinki, puh 0405000561, siihktiposti:
rekisteri.niskanen@.kolu mbus .fi
rahastonhoitaj a Jouko Niskanen Sotkamo, pu A44-5144143, siihkiiposti:
niskjo@hotmail.com.
Jiisen: Maija Piiyhtinen Helsinki, puh 045-8567627, siihktiposti maija.poyhonen@kolumbus.fi
Jiisen: Markku Niskanen Seiniijoki, puh 040-5963528, siihkiiposti: markku.niskanen@mtt.fi



Kolumni

Periksi en anna, kun virtaa piis ail

Olenpa ihmetelly, kuinka nuo valtiomiehet, poliitikot, urheiluhullut, muusikot ja muut taiteilijat,
jotka ovat omin avuin tai useimmin jossain nosteessa ptiisseet kansankynttildiksi toisten silmissii -
miksi eiviit malta lopettaa hyvissii ajoin - ennen kuin munaavat itsensii. Edellli luetelluista ryhmistii
ei tule mieleen montakaan, jotka ovat piitisseet ihailijoidensa kunnioittamina normaalille
"vanhuuseliikkeelleen". Siis oma "kunnianhimo", vaiko "rikastuminen" ovat motiiveina Tuonelan
portille saakka? Arvelen, ettd tasan molemmat.
- Piitee erityisesti ylimpiin kasteihin asetetuille kansojen johtajille kautta historian - nimiti ei minun
tarvitse tiissii luetella, eikii palstatilaa riittiiisikdtin.

Ei kauaa sitten Suomessakin nostettiin esille kymmenen "kaikkien aikojen (perus-)suomalaista".
Sittemmin ja nyttemmin nousee vanhoja partoja esille, jotka kilvan lynkkaavat nuo jalustalle
nostetut ainakin omien ansioidensa alapuolelle. Ja saavat siiH vielii rahaakin.

t ' \ r \ n

Mielenkiintoni tiissii yhteydessii kohdistuu paremminkin urheilusankareiksi pyrkiville ja
kaikensorttisille yleisoii villitsemaan ja rahastamaan pyrkiville viihdetaiteilijoille. Niiissii taiteen
lajeissahan kunnian ja mammonan huipulle onnistuvat piiiisemiiiin vain muutama kansakunnittain.
Tuhansia ja miljooniakin jaa hyllylle nuolemaan niippejiiiin henkisesti jaltai fyysisesti kaikkensa
antaneina ja rurhnaisina. Ja sitten se jokapiiivlinen leipii on hankrttava nenii nyrpeiinii mielest[iin
"hanttihommissa".

Miksiktihiin monimiljonfliireiksi jo piidsset eiviit voi jiifila tilaaja areenaa nuoremmille. Miksi
"D:n", "Aikuisen naisen", "letkis-t[din", "aina nauravan tangotiihden", "Remun" ete., pitiiii aina
Yaan iatkaa. Peliriippuvaisinako Teemu ja Villekin jatkavat hampaat kurkussa. Entii miksi "mriki-
Matti" (nuorempi) ei ymmartanyt lopettaa ollessaan jo kaiken kokenut ja saanutkin - kuten urheilun
areenoilla "idolini" Pekka Vasala.



Ronsyilevti pedagoki-, huolto- ja valmentajakaarti muodostaa oman lukunsa. Jotka pyrkivflt
runsauttamaan itseiiiin ja piiiisemddn raha-apajille (pikkuisen auttaenkin) todellisten lahjakkuuksien
siivel16. Enpii tiedii, tulosten tekijiit vaiko "apujoukot" yhteens?i piiiisevflt enempi osinkojen jaoille.

Rahat kun kuitenkin saadaan eri muodoin kerjiiten kansalta - joka tuottaa niitti perustoimeentul oja ja

ministerienkin kaipaamia verotuloja hyvinvointiyhteiskunnalle. Enp[ tiissd l?ihde vflittelemdfln,
oisko noilla tuki- ja sponsorirahoilla saatavissa muuta parempaa yhteistd hyviifl kuin viihdett[.

Median kaikki instituutiot ovat tietenkin mukana saalistamassa osuuksiaan. Taaskaan en tied6,
median tahot yhteensii vaiko ede1l6 kuvatut tahot yhteens[ virittAvAt suurempia haaveja tuloksineen.

Mutta "slmnin pei[stot" elinikiiisestti uraansa sitoutumisesta annan tiedemiehille ja -naisillekin.

Jotka kenties koulukiusattuinakin ovat kahlanneet joutuisasti liipi perusopinnot - valkoisen lakin
pd[hdnsii saatuaan ldysiviit intohimonsa perustutkijoiksi. Noin pitkiille pfliistyiitin paluuta itselle
viihteellisempiiiin eliimiinmuotoon ei eniiii ole. Jos he jiiisivflt meiddn tavisten ikiiaikoina
eliikkeelleen, niin kuolisivat parissa vuodessa - kun muita "harrastuksia" kuin tyo ei ole. Eikii noissa
duuneissa piiiisiiiintoisesti itse rikastu, mutta triidensd tuloksista rikastuvat muut tahot.

Tiihfin kastiin on hyvii laittaa myds kirjojen kirjoittajat. Olen huomannut ettii kirjoittamisen laatu
paranee iiin myotii. Ja mikiis sen rattoisampaa ja terapeuttistakin puuhaa laittaa paperille eliimiin
varrella karffunutta tietiimystii, kokemusta ja muisteloja - syviillii rintaiiiinellii. Olen vaan ihmetellyt
mistii kaikille kirjoille maksavia ostajia piisaa.

Summasummarum: OHO, taisinpa paljastaa itseni totiseksi torvensoittajaksi, monen mahdollisen
lukijan ilon pilaajaksi - suo edessii ja kuokka kiidessfl. Ruotsalaisista en tykkiiii enkd omaa niitii
geenejii. Mutta sen Paavon vanavedessd tiedet?itin hiippailleen aikalainen, joka tiettdviisti on jo

omannut niiitii samoj a geenivirheitii.

oivq niskanen
Karkkila

Sukuseuramme jiiseniii nyt 296

Jiisenrekisterimme mukaan sukuseurassamme on talla hetkelll 296
jiisenmaksunsa maksanutta jiisentd. Kaikkiaan kirjoissamme on 47 4 j?isentii.
Niiinollen heitii joilta jdsenmaksu on taltA vuodelta unohtunut, on 128 henkeii.
Ainaisj iisenyytens ri on ilmoittanut I 4 jiis ent?i.

Nyt olisi aikahoitaa jiisenyytensii ajantasalle, silla sukuseuralle olisi hyvin
tlrkelii saada kaikki mahdolliset jflsentulonsa kun sukukirjan toimittaminen
tulee merkitsernAan menojen kasvua. Sukuseuran hallitus tulee heti ensi vuoden
alussa pohtimaan sita milloin ja millatavalla sukukirJ aaryhdytaan
markkinoimaan ja mikA tulee olemaan sen lopullinen hinta. Kirjaa tullaan
tarjoamaanjiisenkunnalle ennakkomyyntiin edullisemmalla hinnalla kuin mitA
se lopullisesti tulee maksamaan. Tdhfln asiaan tullaan palaamaan kevdiin
jtisenlehdessri.



Lammint a joulumie 1 ta kaikille taman lehden
lukijoille ja siunausta alkavalle vuodelle 2014 !

I

toivoo Niskasten sukuseur an hallitus !


