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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 tervehdys-
puheen 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

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. Suur-
Savon 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.

Laatokka  10.10.1942

Kattilaräjähdys Kuopiossa surmasi kaksi henkilöä
Laiva ja sen vieressä ollut lotja uponnut.
Keskiviikkona aamupäivällä tapahtui Oy Savon omistaman Aatalan konepajan rannassa räjähdys-
onnettomuus kahden ihmisen saadessa tällöin surmansa ja useiden loukkaantuessa. Mainitun liikken
omistama hinaajalaiva Karjala oli juuri valmistautumassa matkalle, kun siinä tapahtui kattila-
räjähdys. Räjähdys oli niin voimakas, että laiva upposi muutamassa hetkessä samoinkuin sen 
vieressä ollut lotjakin. Hinaajan päällikkö Olli Ylönen löydettiin onnettomuuden jälkeen 75 metrin 
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Täten kiellän laillisen edesvastuun
uhalla kenenkään antamasta minkään-
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Ylönen, o.s. Hämäläinen.
Pieksämäen Heikkolassa helmikuun
15 pnä 1927.
Taloll. Otto Ylönen



päässä onnettomuuspaikalta ruhjoutuneena ja kuolleena. Laivan keittiössä työskennellyt laivan 
keittäjätär, leskirouva Ida Kukkonen sai samoin surmansa. Lisäksi neljä laivalla tai sen 
läheisyydessä ollutta miestä loukkaantui ja heitä hoidetaan Kuopion läänin-sairaalassa. Surmansa 
saanut laivan päällikkö Ylönen oli syntynyt 1881 ja jäi häneltä vaimo ja tytär. Leskirouva Ida 
Kukkonen oli noin 30 vuotias.

Suur-Savo  9.7.1914

Uimamatkalla hukkunut
Maanantaina hukkui Savonlinnan Miekkoniemellä uimamatkalla ollessaan työmies Herman Ylönen 
Pieksämäeltä. Hän oli klo 11 aikaan lähtenyt soutamaan Savonlinnasta Miekkoniemelle, hiostuen 
joutuisaan kovasti, jota varten hän heti rantaan päästyään meni veteen. Siellä hän yhtäkkiä kaatui ja 
noustuaan pari kolme kertaa ylös, kaatui hän uudelleen ja kovasti huutaen upposi veteen. Paikalla 
oli verrattain matalaa, joten on luultavaa, että sydänhalvaus, kovasti hiestynyt kun mies oli, lopetti 
elämän. Ruumis saatiin heti ylös, mutta vaikka keinotekoista hengitystä koetettiin, niin ei henki 
enää palannut.

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.

Vapaus  5.1.1937

Kaksi miestä ruhjoutui
junan alla kuoliaaksi
Toissa yönä löydettiin Terijoen ja Tyrisevän asemien välillä radalta kahden, junan ruhjoman miehen 
ruumiit, joista toinen oli silpoutunut erittäin pahoin. Ruhjoutuneet ovat talollinen Paavo 
Eerikinpoika Susi ja suutari Ananias Ylönen, molemmat Uudenkirkon pitäjän Vammelsuun kylästä. 
Miehet olivat todennäköisesti olleet paluumatkalla Terijoelta kotiinsa Vammelsuuhun ja sakeassa 
lumipyryssä jääneet junan alle. Onnettomuuteen lienee osuutensa myös väkijuomilla, sillä miehillä 
oli mukanaan pullo. Susi oli syntynyt v. 1881 ja Ylönen 1887, molemmat perheellisiä. 


