
Hanna Hytönen (os. Sopanen) 23.7.1910-8.7.1980 

Tässä jotain kuvamuistoja Hanna Sopasesta, jonka äiti oli Ida Sofia Orbinski s. 27.9.1871 Rantasalmella 

(sukukirjassa taulu 83, Pekka Juhanan tytär). Hannan isä oli Albin Sopanen (14.2.1867 – 4.8.1943). Hanna oli 

kahdeksas Ida Sofian ja Albin Sopasen yhdestätoista lapsesta. Hannan ja hänen miehensä Juhon lapsia on 

mm. Ritva Hytönen. 

    Hanna soutuveneessä pitämässä perää  

Hannan sisarukset Ester (Räisänen) ja Maili Sofia (Kokkonen) vuonna 1933

    



Hanna Sopasen päästötodistus naiskäsityökoulusta 22.5.1934 

 

  



Hanna ei jättänyt koulutusta pelkkään käsityökouluun, vaan kävi myös karjatalouskurssin, josta on seuraava 

kuva, joka on päivätty 7.5.1936. Hanna Sopanen on laitimmaisena oikealla.  

 

Karjatalouskurssi oli todennäköisesti Joroisten karjanhoitokoululla, jossa Mikkelin karjanhoitokoulu toimi 

vuokratiloissa.  Wikipedian mukaan päästäkseen karjanhoitokoulun oppilaaksi tuli hakijan olla 18 vuotta 

täyttänyt ja esittää todistukset siitä, että hän on hyvämaineinen, että hänellä oli terve ruumiinrakenne, 

ettei häntä vaivannut tarttuva tauti, että hän oli suorittanut ylemmän kansakoulun oppikurssin tai että 

hänellä oli siitä vastaavat tiedot, sekä että hänellä oli holhoojan suostumus, jos hän oli vajaavaltainen. 

(https://fi.wikipedia.org/wiki/Karjanhoitokoulut_Suomessa) Taitavat nykyiset vaatimukset olla hieman 

erilaiset. 

  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Karjanhoitokoulut_Suomessa


Hanna Sopanen oli osallistunut lypsykilpailuun toukokuussa 1936. Kilpailussa oli annettu pisteitä ajasta 

(nopeudesta), tarkkuudesta, tavasta ja puhtaudesta. Korkein pistemäärä oli ollut tarkkuudessa 20 pistettä, 

tavassa 10 pistettä ja puhtaudessa 5 pistettä. Hannan yhteispistemäärä oli ollut 44. Nimilistassa 

kolmantena oleva Kerttu Hytönen on Hannan tulevan miehen Juhon sisko.  

 

1920-luvulta lähtien järjestettiin lukuisasti lypsykilpailuja kylä-, pitäjä- ja maakuntatasoilla. Maakuntien 

mestarit kilpailivat valtakunnan mestaruudesta. Lypsykoneet alkoivat yleistyä vasta 1950-luvulla. Vuonna 

1950 lypsykoneita oli 4200 kappaletta.  

Esimerkkikuva lypsykilpailuista Honkajoella 1940-luvulla 

(https://digi.kirjastot.fi/items/show/121333)  

Hyvällä lypsäjällä oli menekkiä 

avioliittomarkkinoilla, sillä hyvä lypsäjä hoiti 

myös karjansa hyvin – ja oletettavasti siten 

kotinsakin. Hyvä lypsäjä oli hyvä työihminen. 

Siksi tytöt otettiin mukaan pienestä pitäen 

navettatöihin. (Lähde: Kultainen maaseutu 

2019, 245) 

https://digi.kirjastot.fi/items/show/121333


Hanna Sopanen meni kihloihin Juho Hytösen (24.6.1902-5.1.1978) kanssa. Tässä on kuva Hannasta ja 

Juhosta heidän kihlausaikanaan Haapiosaaressa vuonna 1942.  

  



Hanna Sopasen ja Juho Hytösen hääkutsu vuodelta 1943 

 

Kutsu oli osoitettu Neiti Kerttu Hytöselle eli sulhasen siskolle (Kerttu oli samoissa lypsykilpailuissa Hannan 

kanssa 1936) 

 

  



Hanna ja Juho Hytönen 

 

  



Juho Hytönen 60-vuotispäivillään juhannuksena 1962 

 

 


