Ylösten sukuseuran julkaisu

Vanhan Hallan Martti on syypää Ylösten sukuseuran perustamiseen
Martti Johannes Kauppinen (synt. 21.9.1934Hankasalmen Suoliveden kylässä) viljeli kotitilaansa
Vanha-Hallaa. Tilalla on asunut Kauppisia 18 sukupolvea. Vuodesta 1640 tilaa on asuttu pysyvästi.
Sitä ennen tila oli kaskialueena ja rannassa oli vain kalastusmaja.
Kauppisten suvun Vierun talo Venetmäessä jaettiin viiteen osaan, joista pojat saivat 1600 ha ja tytär
puolet siitä, 800 ha eli Vanhan-Hallan miehensä Eerikki Hämäläisen kanssa. Tytär oli syntynyt
1652, mutta nimestä ei ole tietoa. He luopuivat Hallasta jonkin ajan kuluttua ja tällöin Vierun
Kauppisten Suoliniemen talon pojat Tapani Tapaninpoika (1647-1704) ja veljensä Heikki saivat
sukulunastuksella Hallan omistukseensa. Heikki palasi Suoliniemeen ja Tapani jäi Hallaan ja
avioitui Joki-Ylösen tyttären Elina Ylösen kanssa. Toinen Hallassa omaa sukuaan Ylönen ollut
emäntä oli Eeva Ylönen Heinäaholta (Sauvamäki) vuosina 1825-1887, puolisonaan Heikki
Kauppinen. Heidän tyttärensä Eeva Stiina oli myöhemmin Joki-Ylösen emäntänä - siis Jooseppi
Ylösen vaimona. Heidän tytär Elsa-Maria Ylönen (1889-1972) oli kolmas Ylönen Hallan
emäntänä. Hallan isäntä Ville Matilainen tarvitsi vaimonsa Loviisan kuoltua emännän
huolehtimaan taloudestaan. Ville kysyi Joki-Ylösestä, kuka talon tyttäristä tulisi hoitamaan hänen
talouttaan. Elsa oli valmis tehtävään palkattuna apulaisena. Ville-isäntä oli tyytyväinen Elsaan
apulaisena ja teki hänelle testamentin koko talosta. Myöhemmin Ville-isäntä halvaantui ja häntä
hoitamaan tarvittiin mies. Elsa seurusteli silloin läheisen talon pojan Niilo Kauppisen kanssa ja
avioitui pikaisesti hänen kanssaan. Näin halvaantunut Ville sai Niilosta hoitajan. Tosiasiassa Niilo
tuli taloon ikään kuin vävyksi ja pääsi sitten isännäksi Ville Matilaisen kuoltua. Elsa oli Martin äiti
ja Martti on Elsan ja Niilon nuorimmainen. (perhe 334 Ylösten sukukirjassa)
Sukututkimus kiinnosti Marttia jo 1950-luvulla, mutta silloin siihen ei riittänyt aikaa kun tilan hoito
jäi hänen kontolleen. Kauppisten sukujuhlaa valmisteltiin vuonna 1985. Silloin mukaan tuli
sukututkija Jarmo Ahlstrand (hänkin on mutkien kautta sukua Ylösille). Martti kertoi Jarmolle
myös Ylösten suvusta, koska kummankin suvun menneisyys kiinnosti häntä. Martti soitti myös
kahdelle serkulleen, Vilho Ylöselle Tikkakoskelle ja Annikki Kokkoselle Savonlinnaan ja hekin
kiinnostuivat asiasta. Martti soitti vielä varatuomari Olavi Ylöselle Kotkaan, joka oli tutkinut omaa
sukuhaaraansa, se johti myös Joki-Ylöseen. Siitä sukuseuran perustaminen lähti liikkeelle.
Ensimmäinen isompi kokous pidettiin vuonna 1986 Joki-Ylösessä, paikalla oli silloin 18 Ylösistä
kiinnostunutta henkilöä. Martti valittiin tuolloin rahastonhoitajaksi kolmen kauden ajaksi.
Martti kertoi olleensa paikalla kaikissa Ylösten sukuseuran palavereissa seuran alkuvuosien aikana.
Ei kuulemma ollut niin vakavaa estettä, ettei hän olisi päässyt paikalle.

