
Savitaipaleen Pylkiit, mina ja Saarimiehensaaren Pylkkiilaiset.

Savitaipaleen Pylkiit.

Pvtkon suvun vaiheet alkoivat joskus 1550 Savitaipaleen Ratasalosta.

Ratasalon isantana toimi Matti Pylkko vuodesta 1745 vuoteen 1759. Kaikkiaan siis 14 vuotta.

Matin pojistaTuomas ja Esaiasovat Pvlkkolaisi joista monen taalla olevan juuret ovat lahtoisin.

Tuomas Pylkosta tuli Ratasalon isanta vuonna 1972 .

Ensirnrnaisesta avioliitosta Tuomaalla ja hanen ensimrnaisella vaimolla oli pojat Antti ja Matti.

Tuomaan toisesta avioliitosta Maria vaimon kassa heilla oli lapset Kaapo ja Katariina.

Vakea oli tiloilla siihen aikaan paljon. Tehtiinhan kaikki kasipelissa. Tvot jotka liittvivat tilan

vllapitoon, elannon hankkimiseen ja lapsien kasvattamiseen vaativat kasipareja. Niinpa niita

kasipareja piti olla Ratasalossakin.

Kylla niita olikin. Tila oli Pvlkon veljeksien ja velipuolien ja heiden lastensa ja lastenlastensa

rnlehittarna. Muuta vakea oli otettu tilalle tarpeen mukaan.

Tuomaan pojan Antin vaimo Maria, heidan pojat Antti ja Pekka

Tuomaan pojan poika Antin ensimrnaine vaimo oli Maija Stiina ja heilla lapset Esais, Eeva ja

Regina.

Antti avioitui rnvohemmln Eeva Saarelaisen kanssa . Heilla oli lapset Antti, Tuomas ja Anna

Talossa asui rnvos Matti Tuomaanpoika hanen vaimonsa Anna seka heiden poikansa Aatami ja

Joonas.

Myos Tuomaan veljen Esaiksen poika Juhana ja hanen vaimonsa Susanna seka heidan lapset

Sofia, Taavetti, Joonas, Valpuri ja Mikko olivat muona kunnassa mukana .

Kaikki ylla mainitut henkilot ovat jossakin vaiheessa asuneet Ratasalossa. tisaksi he ovat olleet

rneidan jalkelaisten kannalta hyvin rnerkittavia. Unohtamatta tassa rnielessa niitakin joita ei ehka

ole mainittu.

Mvohernrnin Ratasalle, niinkuin monelle muulle tilalle Suomessa kavi, etta ne pilkottiin

pienemmiksi monesta eri svvsta,

Kaannetaampa sitten sivua, ja rnennaan asiassa eteen pain.
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Mina.

Oli vuosi 1985 kaunis kesapaiva, Sousimme vaimoni Paulan kanssa Tinalahdesta lainaamallamme

veneella kohti Saarimiehen saarta. Jo kaukaa totesimme, etta tuossa on meidan kesamokin paikka.

Siina vaiheessa ei ollut mitaan tietoa, mita saari katki sisalleen, Vahitellen kaikki kuitenkin selvisi.

Nyt kun olemme taalla tana paivana, niin paljon on vetta virrannut Pollansalmessa sen [alkeen kun

Ville Pylkko astui ensimrnaisen kerran samaiseen Saarimiehensaareen joskus 1890 luvulla.

Villelle ja hanen ensimrnaiselle vaimolle Beatalle syntyi 3 lasta Taavetti, Eevertti ja Hilma.

Toisesta avioliitosta Idan kanssa syntyi Bertta.

Hilma ali avioitunut Kalle Lahtisen kanssa, ja heille syntyi lapset Esko, Hilkka, Elma, Eeva ja

Jaakko.
,

Tuosta lapsikatraasta aitlni Elma avioitui Veikko Immosen kanssa. Heidan 6 lapsisesta perheesta

rnina vanhimpana Iahdin kotoani Uimaharjusta katsomaan rnita maailmalle kuuluu .

Tieni vei setani johdatuksella Joutseno Pulpille, ja sen ammattikoulun kautta aikanaan Imatran

teknilliseen kouluun. Teknillinen koulu al i lopullisena tavoitteenani, kun Pulpilla ollessani

huomasin, miten herrat kokoontuivat aamupalaveriin pukeutuneena kauluspaitaan ja kravatt iin.

Ajattelin, etta onpa mielenkiintoinen tvo. Jalkeenpaln ajatellen en kylla tiennyt mihin olin paani

pistanvt. Elpa sitten rnitaan siita tvoura alkol , Olin onnekas, ja paasln nauttimaan mvos

kansainvalisista tehtavista .

Kaksi vuotta mm. Iranissa joka vuosina 1976 - 1978 ali nuorelle miehelle hyvin eksoottinen

paikka. Sita se on monelle viela tanakin paivana. Se ali mvos tvolasta aikaa, siihen osui rnvos

perheen perustaminen Paulan kanssa. Menimme naimisiin 1978, eli 40 vuotta sitten.

Toinen ulkomaan tvotehtava tuli kohdalleni vuonna 1989 - 1991. Meilla ali mahdollisuus lahtea

Etela - Afrikkaan, joka rnvoskln vaikutti hyvin eksoottiselta. Mukaan lahti rnvos tvttarernme

Sini-Satu, joka ali silloin 10 vuotias.

Etela - Afrikka osoittautui lahes paratiisiksi Iraniin verrattuna. Mutta aikansa kutakin paluu

Suomeen ja rutiineihin koitti aikanaan. Tyhjyys valtasi sisimrnan, joten innostuin tavdentarnaan

opintoja. Suoritin tvon ohella insinoorl tutkinnon Jvvaskvlaan,

Joitakin Iyhytaikaisia konsultointitehtavia tuli tvonantajan tehtaille ulkomaille mvohernminkin.

Kun kesarnokin paikka tontille ali paatettv, niin alkoi rakennusten suunnittelu. Ehka rnerkittavin ali

rantasauna jonka rakensimme itse alkaen tuoreista tukkipuista. Tukit ostettiin Solkein rnetsista.

Kuorittiin Solkeissa eraar: tien varressa. Lappeenrannan Tlrilassa omakotitalon takapihalla sauna

veistettiin omin katosin, Aikanaan sauna toimitettiin autolla Hirsilahteen, ja sielta Pollan salmea

pitkin Saarimiehensaareen. Kuljetus tapahtui hevoskvvdilla, Ohjaksissa edesmennyt Juho Pvlkko

Partakoskelta. Tassa vaiheessa en viela tiennyt Pvlkkolaisvvdestani vhtikas rnitaan. En rnvoskaan

viela silloin kun v 1987 saunassa otettujen enstlovlvjen [alkeen ali puhetta aitini kanssa, etta rnellla

on kesanviettopalkka Saarimiehensaaressa. Aiti sanoi, etta han on ollut Lappeenrannasta Sotaa



paossa siina saaressa. Olin silloin 37v . Arvatkaapa, kiinnostiko asia silloin . Asia jai siihen ja

hautautui vuos ikausiksi.

Nyt jalkeenpain ajatellen se aika olisi ollut oikea aika selvittaa Saarimiehensaaren historiaa.

Nuorille vihjeeksi alkaa laistako sukuun liittyvien asioiden selvittelva. Olen jopa ajatellut etta

sukututkimus voisi olla koulussa jopa oppiaineena, etta se siemen lahtlsl itamaan omista juurista jo

lapsena . Mutta parempi rnvohaan kuin ei milloinkaan.

Saarimiehen saaren Pylk~olais~t.

Jaatvani elakkeelle v. 2013. Saarimiehensaaren arvo,itus palasi mieleeni. l.ahdin asiaa selvittarnaan

Lahdessa asuneen edesmenneen tatini kautta. Muut potentiaaliset tietolahteet olivat jo jattaneet

maallisen vaelluksen, mukaan lukien kaksi Ruotsissa asuvaa enoani.

Enot olivat aina Suomessa kavdessaan lornailleet mm. Partakoskella. Nyt vrnmarran miksi.

Palatataan Lahden Hilkka tatiini, Han kertoi, etta Savitaipaleelta on joku Annikki soitellu ja

kertonut olevansa sukua. Muistan kun Hilkka sanoi, etta kukahan han lienee onkohan han edes

sukua. Selvisihan sekin asia, etta sukua me tuon Annikin kanssa ollaan.

Pyysin Hilkkaa antamaan Savitaipaleelta soitelleen Annikin puhelinnumeron, etta otanpa ja soitan

eikohan asiat lahde selviarnaan. Soitin siis Annikille, esittavdvin esitin asiani ja sovittiin

tapaaminen. Siita tapaamisesta seurasi, etta Saarimiehensaaren arvoitus lahti ratkeamaan.

Olen siis veren perirnaltani pienelta osin Pvlkon sukuun kuuluva. Hyvin pian huomasin, etta

tarvitaan tvokalu]a, jolla sukutietoutta voidaan yllapitaa mahdollisimman helposti. Pelkalla

Iyijykynalla ja ruutupaperilla tehtava olisi ollut tvolas ja loppujen lopuksi hallitsematon.

Netista lovtvikln sitten My Heritage kansainvalinen sukutietouden vllapito - ohjelma, johon aloin

kirjaamaan aluksi Immosten sukuun kuuluvien tietoja . Aitini puolelta tvo jatkui mummiini saakka

juohevasti. Sitten tulikin jo tvolaarnpi vaihe eteen, mutta onneksi Annikki toimi pelastajana ja

hanen sukutietamvksen pohjalta paasin tietokantaa laajentamaan. Tama vaihe mvos ratkaisi

Saarimiehensaaren arvoituksen. Pian My Heritagen i1maisversio ei enaa riittanvt vaan tavtvi

hankkia maksullinen lisenssi.

Tultuani valituksi Pvlkon sukuneuvostoon kolme vuotta sitten tehtavani piti sisallaan mm.

sukupuun vllapidon.

Samaa ohjelmaa kavttaen lisasin toisen Pvlkkojen suuremman sukuhaaran ohjelmaan. Sukuhaara

kantaa projekti nimea Savitaipaleen Pvlkot.

Savitaipaleen Pvlkkojen tietokanta on koottu kaikesta olemassa olevasta Pvlkkoihin liittvvasta

sukutietoudesta. Esim. Suvun juurilla 1, sukutietojen keruulomakkeilta, henklloiden antamista

tiedoista, arkistoista jne. Tietokannassa on nyt siis kaksi erilllsta Pvlkkoja sisaltavaa projektia.

Lisaksi stella on muutama pienempi projekti olemassa . Nama kaksi suurinta projektia navttaisl

lahtevan samasta kantaisasta melkoisella todennakolsvvdella .



Alussa mainittu Kaapo Pylkko syntynyt v.1799, Tuomaan toisesta avioliitosta on avioitunut Eevan

syntynyt v. 1801 kanssa. Heille on syntynyt poika Mikko v. 1826.

Mikon ja Evan poika, eli saarimiehensaaren Ville on syntynyt v. 1863

Nakemvksenl mukaan nama kaksi sukuhaaraa voidaan vhdlstaa,

Projektinimi voisi olla Ratasalon Pylkot.

Sukupuun vllapito vaatii tvota jatkossakin. Ensinnakin ohjelmavaihdos v.2019 Suku - Jutut

ohjelmaan vaatii tolmenpltelta. Vaihdos tapahtuu siksi, etta sukujutut ohjelma on huomattavan

paljon edullisempi yllapitaa . Olemassa olevien tietojen oikeellisuuden lapikavnti on jatkuvaa.

Pienempien projektien yhteyksien etsiminen valta sukupuuhun vaatii tutkimusta jne. Tassa olisi

nuoremmille oivallinen harrastus mahdollisuus. Itse olen kokenut tehtavan henkisen puolen

tukijaksi ja elakepalvien i1oksi. Valitettavasti enernrnankin olisi ehka voinut tehda, mutta jos

mottona olisi usein urheilijoiden suusta kuultuna TEHKAAMME PARHAAMME katsotaan mihin se
[ohtaa,

Arvoisat sukujuhlan vieraat, hvvat naiset ja herrat toivotan teille kaikille ressi vapaata ja hyvaa

loppukesan jatkoa.
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