
Ylösten sukuseuran julkaisu

Ylösten elämästä,  kirjoittanut Annikki Saari-Kokkonen

Annikki Saari-Kokkosen kirjat kertovat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen Ylösten ja 
Kauppisten elämästä Hankasalmen Joki-Ylösessä ja Vanhassa-Hallassa.

- Hallan Fannystä Saaren rouvaksi, 2002
- Tuhat vuotta Ylösten ja Kauppisten elämää, 2013
- Jooseppi, Joki-Ylösen isäntä, 2017

Hallan Fannysta Saaren rouvaksi

Kirjan ensipainos julkaistiin vuonna 2002.
Kirja kertoo tekijän äidin, vuonna 1896 syntyneen Fanny Ylösen elämänkerran.
Fanny annettiin syntymäkodistaan Joki-Ylösestä parivuotiaana lapsettoman tätinsä kasvatiksi ja 
perijäksi Vanhaan-Hallaan. Kun Fanny saavuttaisi aikuisiän, kasvattivanhemmat aikoivat naittaa 
hänet valitsemalleen sulhaselle. Fanny kuitenkin pakenee syntymäkotiinsa ja muutaman vuoden 
kuluttua hakeutuu karjakkokouluun ja talouskouluun.
Työvuosien jälkeen Fanny avioituu Jyväskylässä konduktööri Matti Saaren kanssa. Heille syntyy 
kaksi lasta, joista ensimmäinen menehtyy muutaman päivän ikäisenä. Kymmenen vuoden kuluttua 
Fanny menettää myös miehensä.
Kirja on monipuolinen kuvaus entisajan elämästä sekä runsas kuvitus Joki-Ylösen ja Hallan taloista 
ja asukkaista, mutta myös Fannyn elämästä Saaren perheen rouvana, joka piti kiinteästi yhteyttä 
Hankasalmen sukulaisiin.

Kirja on loppuunmyyty, mutta kaukolainana sen saa Hankasalmen ja Jyväskylän kirjastoista.

Tuhat vuotta Ylösten ja Kauppisten elämää 

Kirja julkaistiin vuonna 2013 Hallan tuvassa kuten edellinenkin kirja.
Kirjan vähän suureellinen nimi johtuu siitä, että se sisältää Kauppisten tulon Vanhaan-Hallaan ja 
Ylösten tulon Joki-Ylöseen, mutta lisänä on myös kuvaus Hankasalmen alueen kasvamisesta 
itsenäiseksi kunnaksi ja samalla tiivis kuvaus Suomen jääkauden loppumisesta ja alueen 
kehittymisestä ihmisille sopivaksi paikaksi asua ja elää.
Kaiken pohjana on Jarmo Ahlstrandin selvitykset Kauppisten ja Ylösten sukupolvien 
kasvamisesta vuosisatojen mittaan kohti nykyistä elämää.

Kirja on loppuunmyyty, mutta sitä voi kaukolainata Hankasalmen kirjastosta. Kaukolainan voi 
tilata oman paikkakunnan kirjastosta. 



Romaani Joosepista, Joki-Ylösen isännästä

Romaani lähti liikkeelle, kun halusin kuvitella, millaista oli vuonna 1858 syntyneen Jooseppi 
Ylösen elämä. Vuonna 1896 syntynyt äitini muisteli isäänsä aina hyvin lämpimästi, mikä tunne 
siirtyi myös minuun, joka en koskaan ole Jooseppia tavannut.
Kirjan romaanimuoto antoi kirjoittajalle mahdollisuuden kuvitella elämää ja tapahtumia. 
Historiakirjat kertovat yleisesti Joosepin ajan elämästä, mutta hänen henkilökohtaisesta elämästään 
ne eivät kerro mitään. Kirja antoi mahdollisuuden antaa mielikuvituksen lentää menneen ajan 
maisemissa, kun kuitenkin piti mielessään Joosepin elämästä kerrotut tosiasiat.
Jooseppi avioitui Vanhan-Hallan talon tyttären kanssa, mikä merkitsi heille vuosien mittaan tiivistä 
kanssakäymistä vaimon entisen kotitalon kanssa.
Elämän vuodet kertoivat, miten merkittävää on saada elää sopusointuista elämää ja samalla kuinka 
helposti elämä saa yllättäviä käänteitä, joiden muuttamiseen ei varallisuuskaan auta.
Kaikkien elämänkipujen keskelläkin Jooseppi hoiti vakaasti taloaan, rakensi karjalaisen 
patsasnavetan ja komean kotitalon sekä kaikki muut maalaistalon tarvitsemat rakennukset 
tuulimyllyä myöten.
Lapsia syntyi Eeva-Stiinalle ja Joosepille, mutta Hallan talon perijä Loviisa sai kokea kovia 
avioliiton ongelmissa. Erilaiset ratkaisut eivät tuoneet pysyvää onnea taloon. Loviisa kuoli 
lapsettomana, mutta ehti aiheuttaa kasvattityttärelleen Fannylle suuria kärsimyksiä.
Lapset aikuistuivat Joki-Ylösessä ja varsinkin pojat halusivat isänsä tekevän testamentin jollekin 
heistä, mutta sitä he eivät saaneet. Jooseppi oli saanut tarpeekseen äitinsä testamenteista eikä 
halunnut kohdella ketään lapsistaan epäoikeudenmukaisesti.
Kirja on samalla kuvaus siitä, kuinka katovuosien koettelemuksissa uudet viljelystavat antavat 
luottamusta tulevaisuuteen, heinänsiemenet ja apulanta ymmärrettiin tärkeiksi viljelyksille, vaikka 
vanhat isännät pitivät niitä turhina.

Jooseppi-kirjaa on myynnissä Hankasalmen kirjastossa sekä kirjoittajalla, 
painatuskustannuksen hinnalla 20 €.
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