
Ylösten sukuseuran julkaisu

Ada Ylönen - Juvan mamma

Muistelmateoksen Ada-mammasta kirjoitti Seppo Ylönen Vantaalta. Tarina julkaisiin 
Ylölänmäkeläiset-lehdessä 2003.

Isäni äiti Ada Ylönen (1900-1989), sukutaulu 877b, oli omaa sukua Suhonen Juvalta. 
Ada-mamma syntyi 1.2.1900 Juvan Karkeanmaan kylässä, Koposen talon savuisessa saunassa. 
Juuri 15-vuotta täyttänyt äiti-Tiina oli paikalla, isä ei. Lapsi synnytti lapsen. Mamman äiti oli Tiina 
Maria (Cristina Maria tai Stina, synt. 23.12.1885) Hän hoiti myöhemmin nelilapsiseksi kasvaneen 
perheen yksin. Ei löytynyt koskaan puolisoa, ehdokkaita kyllä kävi esittäytymässä, mutta 
saatettuaan Tiinan siunattuun tilaan, katosivat. 

Äiti Maria Suhosen suku oli vanhoja Juvan Suhosia ja mamman epäilty isä oli mamman omien 
sanojen mukaan Juvalla hyvin tunnettu mylläri. "Ei vaan pahkeinen koskaan minua äitille 
tunnustanut" kertoi Ada ystävilleen.
Jo kymmenvuotiaana mamma oli työssä, ensimmäisiä tehtäviä oli vauvojen hoito. 
Palveluspaikkoina olivat ainakin Venäläiset ja Laamaset. Aikansa Hyötyyn Venäläisessä (nyk. 
Vehomäki) palveltuaan mamma päätti vaihtaa maisemaa. Hän otti pestin naapurikylän Tuhkalaan 
Laamasille.

Siellä hän tapasi Kusti Ylösen. August Vilhelm Ylönen (1878-1947), torppari ja vanhaksi pojaksi 
tuomittu, ikää oli jo kertynyt. Kun Kustin äiti kuoli, tarvittiin taloon emäntää. Ajan mukaisesti Kusti 
palkkasi puhemiehen: possakkatalonsa Kilpolan Ylösen ökyisännän Tuhkalan Laamasille kehumaan 
ja puhumaan puolestaan. Olihan se mammalle vaikuttava tapahtuma, kun puhemies karautti 
komealla hevosella ja kieseillä pihaan. "Minulla on torppa, pääset emännäksi" oli Kustin saatesanat 
puhemiehelle. Ada kuunteli kauniita puheita, mutta ikäero 21 vuotta arvelutti. Äidiltä oli kysyttävä 
neuvoa. Yksinhuoltaja äiti  kehotti ottamaan miehen, kun on tarjolla. Niinpä Ada suostui kosintaan 
ja meni naimisiin Kustinsa kanssa 20.11.1921.
Kustin isä oli Mikko (Michel) Ylönen ja äiti Leena-Sofia Kinnunen. Isojaossa 1817 Remojärven 
talo 6:ssa oli päätetty antaa torpparioikeus Mikko Ylösen isälle Kilpolan kylässä. Kustilla oli eväät 
oman talouden aloittamiseen ja maallista mammonaa oli enemmän kuin monella aikalaisella.
Adalle ja Kustille syntyi tytär Toini Maria 1922 ja kaksoispojat Martti Viktor ja Viljo August 
1924 ja viimeisenä vielä tytär Tyyne Sylvia vuonna 1926.
Kusti oli oikea monitoimimies: maanviljelijä, seppä, suutari, eläinlääkäri, kuohari, koko 
kyläyhteisön auttaja. Omaa torppaahan sitä tietysti teki mieli ja sellainen löytyikin Nääringin 
kylästä Väliaholta. Kauppa solmittiin huhtikuussa 1932.

Ruotsin pääministeri Tage Erlander vieraili Suomessa 1967. Presidentti Urho Kekkonen järjesteli 
tapansa mukaan asioita ja muisti lukeneensa, että Erlanderin suku pohjautui Ruotsin Värmlannin 
läänin Suhosiin (Suhoin, Suhoine, Suhonen) ja sitä kautta Savon Suhosiin.  Niinpä  lähdettiin 
maakuntamatkalle Juvalle, Savoon. Ja lehdistö seurasi hyeenan lailla. Ada mamma joutui myrskyn 
silmään, hän kun oli omaa sukua Suhonen.

Esimerkiksi Uusi Suomi kirjoitti: "Mahtaako meissä olla samaa näköä, tuumivat pääministeri 
Erlander ja hänen kauttaa kuuluisaksi tulleen Suhosen suvun edustaja Ada Ylönen".

Ada oli kaikkien tuttu, joillekin vain ulkonäöltä, monille henkilökohtaisesti. Kun Ada vietti 80-
vuotispäiviä, 120 muuta juhli hänen kanssaan seurakuntatalolla.

Jutun kirjoitti, Seppo Ylönen Vantaalta.


