Muistokirjoitukset vanhoissa lehdissä
Aamulehti 15.5.1924
Taiteilija Lauri Ylönen
Eilen kuoli toimittaja, taiteilija Lauri Ylönen Otavassa, jossa hän oli jonkun aikaa ollut hoitamassa
keuhkotaudin murtamaa terveyttään.
Ylönen oli syntynyt Helsingissä 1895. Käytyöön normaalilyseota 5 luokkaa ryhtyi hän
harjoittamaan taiteellisia taipumuksiaan käyden kolmena lukukautena Taideteollisuuskoulun
iltakursseilla ja läpikäyden Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun. V. 1919 hän tuli
piirustajaksi ”Karjalaan” ollen samalla toimittajana uutisosastolla ja taidenäyttelyjen arvostelijana.
Taiteilijana tuli Ylönen tunnetuimmaksi niillä monilukuisilla päiväntapausten johdosta tekemillään
pilapiirroksilla, joita hän ”Karjalassa” julkaisi. Piirtäjänäkin oli hän täysiverinen sanomalehtimies,
joka nopeasti ja nasevasti tavottaa maailmanrannan sattumuksista oleellisimman ja on yhtä valmis
kirpeään ivaan kuin anteeksiantavaan hymyynkin. Varhaisena sanomalehtipiirtäjänä hän varmaan
olikin maassamme vertaistaan vailla. Hänessä oli sitä, mikä puuttuu monelta, teknillisesti ehkä
etevämmältä piirtäjältä, nimittäin: puhelimen, parlografin ja painomusteen maailmassa elävän
miehen, journalistin vaisto. Vaikeasta, parantumattomasta taudistaan huolimatta oli vainaja aina
hilpeä ja työteliäs, joten hänen varhainen poismenonsa tuntuu tovereista sitä raskaammalta.

Aamulehti 6.1.1916
Kalle Ylönen
Eilen aamulla kello 6 ajoissa vaipui Pirkkalassa kuoleman uneen pitemmän aikaa hivuttavaa tautia
sairastettuaan kauppias Kalle Ylönen 63 vuoden ikäisenä.
Vainaja oli syntynyt Kurussa torpan poikana 3 pnä marraskuuta 1852. Varattomasta kodistaan hän
lähti jo 13-vuotiaana Tampereelle elatustaan hankkimaan ja pääsi työhön Filayson & C:n tehtaalle.
Tehtaan palveluksessa oli hän toistakymmentä vuotta pienestä palkastaan avustaen tällä ajalla,
varsinkin suurina nälkävuosina, köyhää kotiaan. Sitten siirtyi hän J.Tirkkosen liikkeeseen
apulaiseksi ja muutamia vuosia tässä toimessa oltuaan perusti Tampereelle v. 1880 oman
kangastavarain kaupan. Liike aloitettiin vähästä, mutta vuosien kuluessa paisui se vähitellen
yhdeksi kaupungin huomatuimmista kaupoista alallaan. Heikontuneen terveytensä takia hra Ylönen
viime kesänä myi liikkeensä ja osti sen jälkeen Pirkkalasta Pyhäjärven rannalta itselleen huvilan
aikoen siellä rauhassa viettää elämänsä ehtoopuolen hyvin ansaitun päivätyön jälkeen, kunnes nyt
kuolema jo näin pian tempasi hänet saaliikseen.
Luonteeltaan oli vainaja vaatimaton, hiljainen ja hyväsydäminen ja näillä hyvillä luonteenominaisuuksillaan oli hän pitkän toimintakautensa aikana saanut itselleen suuren ystäväpiirin. Aikoinaan
käytettiin vainajaa Tampereella useissa luottamustoimissakin. Niinpä oli hän muutamina vuosina
taksoituslautakunnassa ja valittiin useita kertoja kirkkovaltuustoon, jonka jäsenistöön hän
parhaillaankin kuului.
Lähinnä jäivät vainajaa suremaan kaksi tytärtä, vävy ja kasvattitytär.
Rauhaisaa lepoa päivätyönsä päättäneelle rakastettavalle kansanmiehelle!

Etelä-Saimaa 10.5.1928
Pekka Ylönen
Maanantaina kuoli täällä äkkiä sydänhalvaukseen yhteiskoulun matematiikan opettaja, maisteri
Pekka Ylönen. Kun hän illalla palasi kotiinsa nimipäiväkutsuista, oli Tuoni häntä vastassa kotinsa
portailla katkaisten elämänlangan aivan äkkiä, niin että hänet oli vainajana kannettava asuntoonsa.
Pekka Ylönen, joka viime helmikuussa vietti 51:stä syntymäpäiväänsä, oli syntynyt Kuopiossa,
minkä kaupungin klassillisesta lyseosta hän tuli ylioppilaaksi 1898. Suoritettuaan
filosofiankandidaattitutkinnon 1906 pääaineinaan kemia, fysiikka ja matematiikka, antautui hän
opettajan uralle, palvellen toistakymmentä vuotta Porin tyttökoulussa ja tyttölyseossa. V. 1923
valittiin hänet Lappeenrannan yhteiskoulun yläluokkien matematiikan ja luonnontieteiden
opettajaksi.
Näihin lyhykäisesti mainittuihin elämänkerrallisiin puitteisiin mahtui sangen runsas määrä mitä
hedelmällisintä toimintaa. Kasvattajan työ on sellaista, etteivät sen hedelmät ole nähtävissä
ennenkuin vasta vuosien kuluttua, mutta jo niinä viitenä vuotena, jotka hän Lappeenrannassa toimi,
tulivat esille hänen etevät opettaja- ja kasvattajakykynsä.
Myöskin kunnallisissa luottamustoimissa käytettiin lehtori Ylöstä täällä Lappeenrannassa. Niinpä
toimi hän pariin otteeseen kaupungin tilien tarkastajana, jatkokoulun johtokunnassa,
palkkavaliokunnassa ym. Samoin tuli hän valituksi valtuuston varajäseneksi viime vaaleissa
kokoomuspuolueen toiselta listalta.
Osakuntapiireissä – hän kuului luonnollisesti Savo-Karjalaiseen osakuntaan – ja seuraelämässä hän
oli vaatimattoman, mutta huumoririkkaan luonteensa vuoksi erittäin pidetty. Siksipä tuntuukin
hänen äkillinen poismenonsa sangen raskaalta. Niinkuin maan opettajakuntaan jäi vaikeasti
täytettävä aukko, niin myös hänen laaja ystävä- ja toveripiirinsä kadotti kelpo miehen. Häntä
muistellaan vielä kauan.
Vainajaa, joka viime vuoden kuluessa sai saatta hautaan äitinsä ja ainoan veljensä, jäivät lähinnä
suremaan kaksi sisarta, langot, käly ja sisarusten lapset.
Sit terra levis – olkoon isänmaan multa kepeä kunnon kansalaisen haudalla!

