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Madetojan suku kokoontui
Leevin päivänä Pyhäjärvelle
Juhlapuheen piti Suomen Pankin Matti Louekoski

Madetojan sukujuhlan juh-
lapuhuja, Suomen Pankin 
johtokunnan varapuheen-
johtaja Matti Louekos-
ki iloitsi saadessaan sa-
noa Pyhäjärven seurakun-
takeskuksessa pitämänsä 
puheen alussa ensimmäi-
sen kerran myös ”arvoisat 
sukulaiset”.

Moista ei ollut tapahtu-
nut koskaan aiemmin, vaik-
ka mies on niin pankinjoh-
tajana kuin vuosikymme-
nien varrella ministerinä ja 
kansanedustajanakin pitä-
nyt lukemattoman määrän 
puheita. Louekoski kuuluu 
äidin äitinsä kautta kuusen-
mäkiseen Aaro Rauhan su-
kuhaaraan.

Puheessaan rahamaail-
massa paljon kokenut pan-
kinjohtaja ihmetteli maail-
man nykymenoa: 

”Voimakkaan noususuh-
danteen keskellä kurssit 

voivat romahtaa yhdessä 
päivässä jopa 30 prosent-
tia ja alkavat nousta seuraa-
vana päivänä. ”

”Tappio on pysyvä hei-
dän kohdallaan, jotka myi-
vät hädissään osakkeitaan. 
Suomen talous riippuu kai-
kilta osin Euroopan talou-
desta ja Euroopan talous 
puolestaan maailmantalo-
udesta. Myös Altantin taka-
na puhjennut asuntokupla 
vaikuttaa meillä.”

Myös perheitten ja su-
kulaisuussuhteitten tasol-
la Louekoski näkee hajaan-
nusta. Löysät perheyhtey-
det ja avioerotilastot eivät 
voi mennä jälkiä jättämät-
tä.

”Varsinkin Etelä-Suomes-
sa ihmiset ovat uskollisem-
pia pankilleen kuin avio-
puolisolleen. Pankkiyhte-
ys on pysyvämpi kuin avi-
osuhde”, tietää pankinjoh-

taja. 
”Ennen ihmiset arvosti-

vat yhteyttä niihin, jotka oli-
vat kaikkein läheisimpiä”.

Säveltaidetta 
markkinoimaan

Sukulaisuusliike herätti ai-
kanaan suurta uteliaisuutta 
myös Matti Louekoskessa.

”Olo oli kuin vähän pa-
remmalla ihmisellä kun sain 
yhteyttä sukulaisiin ja tiesin, 
miten liityn laajaan jouk-
koon. Uteliaisuus on mat-
kan varrella vain lisäänty-
nyt. Virta vie mukanaan”.

Säveltäjämestari Leevi 
Madetojaa Louekoski pitää 
hienona veturina ja suure-
na voimahahmona omal-
le suvulle.

”Voisiko yhdistyksemme 
yrittää myydä Madetojan 
säveltaidetta ja tehdä sitä 
tunnetuksi edes kansallisil-

la markkinoilla?”
Ehdotustaan Louekoski 

piti suurempana haastee-
na kuin sukukirjaa. ”Mikä on 
suvun tavoite? Mistä aloi-
tamme?”

Suvun 13. 
tapaaminen

Leevi Madetojan 13. suku-
seuran juhlan avasi helsin-
kiläinen esimies Veikko 
Leskelä. Musiikkitarjonnas-
ta vastasivat Jokilaaksojen 
musiikkiopiston opiskeli-
jat, pyhäjärviset Annastii-
na Leskinen, viulu, Anna 
Lapinoja, sello, Jenni La-
pinoja, piano, seuran mu-
siikkistipendin saanut Eli-
sa Kinnunen, piano sekä 
haapajärvinen, Madetojan 
sukuun kuuluva Joni Stein, 
harmonikka.

11-vuotias Stein on tä-
mänvuotinen Pohjoiskalo-

Madetojan su-
kuseuralaiset ko-
koontuivat Pyhä-
järven seurakun-
takeskukseen Lee-
vin päivänä vaali-
maan voimahah-
monsa ja veturin-
sa, säveltäjämes-
tari Leevi Madet-
ojan (1887-1947) 
muistoa.

Madetojan suvun harmonikka-
mestari Joni Steinin isoisä Art-
turi Stein vaikutti aikanaan kel-
loseppänä Pyhäjärvellä.

Pyhäjärvinen 
Elisa Kinnunen 
on Madetojan 
sukuseuran mu-
siikkistipendillä 
palkittu nuori.

Sukujuhlassa esiintyivät Jokilaaksojen musiikkiopistolaiset Annastiina Leskinen (vasemmalla), Jenni Lapinoja 
ja Anna Lapinoja.

Äidin äitinsä kautta kuusenmäkinen Matti Louekoski 
ja nykyinen kuusenmäkinen Niilo Tikanmäki kuuluvat 
Aaro Rauhan sukuhaaraan.

tin viihdeharmonikkakilpai-
lun mestari alle 12-vuotiais-
sa. Vuonna 2004 nuori mies 
voitti Hopeinen harmonik-
ka -kilpailun.

Suvun laihialainen rovas-
ti Eino Rauha kyseli juhla-
hartaudessaan ihmisen elä-
män tarkoitusta, niin sävel-
täjä Leevi Madetojan kuin 

jokaisen kuulijankin. Her-
ran siunauksen hän rukoi-
li laulaen.

Kevennystä tilaisuuteen 
toi Leena Huttusen mai-
nio stand-up -esitys Iita tu-
lee tapaamaan sukua. Mo-
lemmat kuuluvat Aaro Rau-
han sukuhaaraan.

Ulla Leppänen


