Poimintoja vanhoista sanomalehdistä
Selasin vanhoja sanomalehtia Internetistä ja poimin niistä Ylösiin liittyviä uutisia.
Viimeinen tapahtuma on sattunut isäni kotona Oittilassa 1929.
Terveisin, Raija Ylönen

Suur-Savo 16.9.1912
Murhayritys Pieksämäellä
Kun talollisen poika A.Ylönen, Pieksämäen Paltamäestä, oli viime perjantaina iltapäivällä matkalla
kirkolle, ammuttiin häntä tienvierestä metsästä Siilinkankaalle jouduttuaan.
Kuula lävisti Ylösen vatsan ja meni ammuttu heti tiedottomaksi. Jonkun ajan perästä virkosi hän
niin paljon, että ominvoimin voi päästä lähellä olevaan taloon. Samaan taloon tuli myöskin
ammutun lanko J.Kolanus, jota heti alettiin epäillä murhayritykseen syylliseksi.
Tapauksesta ilmoitettiin heti nimismiehelle, joka sähköteitse pyysi paikalle Helsingistä
poliisikoiraa, mikä saapui lauantaina aamujunalla.
Kun koira oli viety ampumapaikalle läksi se seuraamaan jälkiä, mitkä johtivat sanotun Kolanuksen
luokse.
Tämä vahvisti epäilystä ja vangittiin sen johdosta Kolanus. Kolanuksen syyllisyyttä vahvisti vielä
sekin seikka, että hänen ja Ylösen välit olivat pitemmän aikaa olleet hyvin huonot, minkä lisäksi
Kolanus jo viime talvena oli yrittänyt ampua Ylöstä, mutta jolloin se kuitenkin epäonnistui.
Kuula, jolla Ylösta ammuttiin oli n.s. hirwikuulia, siis juuri samanlainen, jolla Kolanus oli viime
talvenakin yrittänyt Ylösen murhata.
Sunnuntaina tuotiin ammuttu Ylönen Mikkelin läänin sairashuoneelle. Lääkärin kertomuksen
mukaan on olemassa hyviä toiveita Ylösen parantumisesta.

Pieksämäen Sanomat 24.3.1927
Viinatehtaita hävitetty
Konstaapelit Hämäläinen ja Manninen löysivät tarkastusmatkalla ollessaan t.k. 10 pnä
Hietamäenkylästä viinatehtaan. Pannu oli valmistettu isosta maitokannusta. Kalusto tuhottiin mutta
omistajaa ei tavattu.
T.k. 22 pnä hävittivät konstaapelit Manninen ja Väisänen viinatehtaan Hietamäenkylästä Ananias
Ylösen torpan saunasta. Valmista rankkia oli noin 200 litraa, joka kaadettiin maahan ja verrattain
täydellinen polttimokalusto särettiin. Polttaja, loismies Ananias Ylönen joutuu vastaamaan teostaan
tulevissa käräjissä.

Pieksämäen Sanomat 19.4.1929
Niskamäen Nuorisoseuran iltamat olivat toisena pääsiäispäivänä Ville Ylösen talossa.
Ohjelma aloitettiin yhteislaululla. Nuorison hyville harrastuksille omistetun reippaan tervehdyspuheen piti Lempi Puranen. V.A.Koskenniemen runon "Huomisehtoo" lausui Marjatta Nykänen.
Viulunsoittoa esittivät Marjatta Nykänen ja Uuno Ylönen, Otto Mannisen mandoliinilla säestäessä.
Seuran sekakuoro lauloi pari laulua. Kertomuksia lukivat Kerttu Manninen ja Olga Vauhkonen.
Hauskan keksimänsä sadun kertoi Vihtori Kohvakka. Alarik Nykänen piti esitelmän. Kylän
nuorison esittämä tanssileikki pani yleisön nauruhermot aivan koetukselle.
Väkeä oli iltamissa lähes 200 henkeä. Yleisön käytös oli niin hyvä, että järjestysvallan edustaja
lausui kiitosmaininnan siitä. Hyvä olikin, että vanhat ja nuoret esiintyivät edukseen, sillä
iltamavieraita oli hyvinkin monelta paikkakunnalta.

Pieksämäen Sanomat 18.2.1927
SEKALAISTA

Kielto.
Täten kiellän laillisen edesvastuun
uhalla kenenkään antamasta minkäänlaista toimeentuloa vaimolleni, koska
hän on itsepäisyydessään karannut
kotoani. Vaimoni nimi on Hilja Maria
Ylönen, o.s. Hämäläinen.
Pieksämäen Heikkolassa helmikuun
15 pnä 1927.
Taloll. Otto Ylönen

Länsi-Savo 17.11.1928
Raittiusjuhla Pieksämäen Toikkalassa
Pieksämäen Toikkalan Raittiusseura vietti yleistä raittiusjuhlaa sunnuntaina t.k. 11 pnä klo 14
Toikkalassa Ylösen talossa. Tilaisuus alkoi Savolaisten laululla, jonka jälkeen raittiusseuran
puheenjohtaja Mandi Ylönen lausui yleisön tervetulleeksi. Vilho Rantasen kirjoittaman runon
"Raittiusmarssi" lausui neiti Saimi Ylönen. Kansakoululapset esittivät hauskoja laululeikkejä. SuurSavon raittiuspiiritoimikunnan matkapuhuja Heikki Sopanen puhui siitä suuresta vaarasta, joka
piilee juovutusjuomissa ja kuinka kodeissa ei kiinnitetä tähän suurtakaan huomiota.
Väliaikana raittiusseuran puuhakkaat emännät tarjoilivat herkullisia antimiaan.
Väliajan päätyttyä neiti Eeva Häkkinen lausui runon "Raittiusrintama", hra Otto Tyrväinen kertoi
ennenaikaisesta akkojen kilpasoudusta, neidit Elin Nykänen ja Ida Ylönen esittivät
mahdolininsoittoa ja neidit Saimi Ylönen ja Ida Ylönen lauloivat "Koti kuusen kartanolla" nti Elin
Nykäsen säestäessä mandoliinilla, opettajatar Aili Mäkipää esitti lausuntaa, hra Heikki Sopanen
puhui, kuinka raittiustyö kaipaa kaikkien yhteistä työskentelyä ennenkuin voimme viinapaholaisesta
vapaaksi päästä, lapset esittivät hauskan laulukuvaelman bengaali-valastuksessa. Lopuksi
opettajatar Mäkipää kiitti yleisöä hyvästä kaytöksestä ja siitä myötämielisyydestä, että se näinkin
runsain joukoin tänne saapui.
Raittiusjuhla päättyi Isänmaan virteen. - Yleisöä oli 130 henkeä.

Länsi-Savo 4.4.1929
Puukotus Jäppilässä
T.k. 23 pnä tapahtui Jäppilän Oittilan kylässä Herman Ylösen talossa puukotus, jolloin Jaakko
Suihkonen Jäppilän Hietakylästä, viskeli puukolla useita haavoja Eino Kolu -nimiseen mieheen,
kotoisin Heimolan pysäkiltä. Puukotettua hoidetaan Suonenjoen sairaalassa. Puukottaja on pidätetty.
- Väkijuomilla on osuutensa tapahtumaan.

