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Esimiehen tervehdys

Hyvät sukulaiset!
Talven selkä on jälleen saatu taitettua ja kevät on mennyt joutuisasti. Maaliskuussa kokoonnuimme
Kuopion musiikkikeskukseen pitämään vuosikokousta jossa oli mukana noin 20 henkilöä.
Toivomme että kiinnostus suvun toimintaan ja yhdessäoloon vielä lisääntyy.
Nyt toukokuussa saamme nauttia kauniista luonnosta sekä ennätyksellisen lämpimästä säästä, silti
ajatukset ovat jo osittain syyskuun kokouksessa johon toivon paljon osallistujia päättämään
sääntömuutos asiasta. Paikka ja aika löytyy tästä lehdestä.
Haluan toivottaa kaikille hyvää, lämmintä ja sopivasti sateista kesää. Näin voimme korjata syksyllä
satoa puutarhasta, metsästä ja pelloilta. Rentoudutaan, levätään ja nautitaan perheen, suvun ja
ystävien seurata.

Kesäisin terveisin Eija

Mirja Bolgàr 1927-2013
o.s. Voutilainen
syntynyt 16.10.1927 Helsingissä, kuollut 15.11.2013 Carsac-Aillac, Dordogne, Ranska
Mirjan isä, Arvi Edward Voutilainen (1890-1931), syntyi Pälkjärvellä ja kuoli Helsingissä. Isä oli
ammatiltaan juristi. Isän suku oli lähtöisin Rääkkylästä, josta perhe muutti Tohmajärven kautta
Pälkjärvelle. Arvi Voutilainen avioitui Saimi Kokan kanssa, joka syntyi Venjoella, Liisilässä,
Inkerinmaalla ja kuoli 1978 Helsingissä. Saimi Kokka oli Pietarissa ja Viipurissa kouluttautunut
varanotaari, joka sodan jälkeen valmistui Helsingissä uuteen ammattiin kieltenopettajaksi (venäjä,
englanti). Hän toimi vanhempana lehtorina Suomalaisessa normaalilyseossa ja Töölön
yhteislyseossa.
Mirja, äiti Saimi ja veli Jouko Voutilainen liittyivät sukuseuraamme vuonna 1971. Jouko Voutilainen
toimi sukuseuramme esimiehenä vuosina 1983-89.
Mirja aloitti ranskan kielen opinnot Tyttönormaali lyseossa Helsingissä. Ranskan kieltä hän rakasti
jo teininä. Saamansa stipendin turvin Mirja lähti vuonna 1948 jatkamaan yliopisto-opintojaan
Sorbonneen, Pariisiin. Hän opiskeli myös Ecole des Hautes Etudesissä. Hän suoritti ranskan kielen
opettajan diplomin. Mirja Bolgarista tuli myös toimittaja sekä Ranskan radioon että yleisradioon ja
Uuteen Suomeen. Hän oli myös kirjallisuusarvostelija, kääntäjä, kirjailija ja kulttuurilähettiläs.
Mirjalle on myönnetty Ranskan valtion taiteilijain- ja kirjailijain ritarikunnan kunniamerkki (Chevalier
de lÓrdre des Arts et des Lettres de la RépubliqueFrancaise) ansioistaan ranskalaisen kulttuurin
välittäjänä.
Pariisissa opinnot olivat vaativia ja työläitä, elämä materiaalisessa mielessä niukkaa. Hän tapaa
radiotyötä tehdessään unkarilaisen pakolaisen, juristin László Jósef Péter Bolgárin. Lászlo tekee
myös radiotoimittajan työtä. Hän on syntyisin Transsilvaniasta, Unkarista. Heidät vihitään vuonna
1950 ja yhteinen taival kestää Lászlón kuolemaan vuonna 2010. Heille syntyy kolme lasta: Ritva,
Annick ja Michel.
Mirja Bólgar omistautui erityisesti kirjallisuudelle. Hän esitteli suomalaisille tuoreeltaan
nykyranskalaisen kirjallisuuden uusia tuulia. Esimerkiksi Jean-Marie Gustave Le Clézion tuotantoa
hän käsitteli jo esseekokoelmassaan Rinnakkaiseloa vuodelta 1967. Teoksessaan Pariisin päiviä
(1969) hän esitteli nuoria kirjailijoita, joita myös haastatteli ja referoi näitä tuokioita kommentoiden
kirjassaan. Samalla hän kirjoitti tunnelmia ja ajankuvaa Pariisin keväästä vuonna 1968. Hänen
toimittamaansa lyriikka-antologiaan Sanat että tietäisimme (1975) sisältyy muun muassa Pierre
Emmanuelin ja Yves Bonnefoyn runotuotantoa. Hän suomensi useita Simone de Beauvoirin
teoksia.
Mirja esitteli ranskalaisille suomalaista kulttuuria ja teki tunnetuksi suomalaisia kirjailijoita (Mika
Waltari, Veijo Meri, Paavo Haavikko).
Ranskasta tuli siis Mirja Bolgárin toinen kotimaa. Hän on koskettavassa omaelämänkerrassaan
Kaikki tuo, jota ikäväksi kutsut (1998) kertonut lapsuudestaan, Terijoen kesistä ja elämästään
Ranskassa. Vaikka hänen elämänsä asettui Ranskaan unkarilaisen miehen kanssa perustettuun
perheeseen, hän säilytti kiinteän yhteyden Suomeen ja suomalaisuuteen. Hänellä oli vahvat juuret
Suomessa. Tähän kahden maan rikkauteen sisältyi myös alituinen ikävä. Ikävä, jota hän niin
hienosti ja kipeästi kirjassaan kuvaa, on tuttu monille meille, jotka olemme lähteneet jostakin ja
jättäneet jotakin taaksemme. Hän teki elämäntyönsä näiden kahden sydämensä maan
lähentämiseksi ja niiden keskinäisten kulttuurisuhteiden rakentamiseksi.
Mirjan äidin suku on Inkeristä. Hän järjesti vuonna 1993 inkeriläisistä kertovan näyttelyn Pariisiin
Suomen instituuttiin. Näyttelyyn hän kokosi esineitä ja valokuvia mm. äitinsä jäämistöstä.

Mirja Bolgária on luonnehdittu sanoilla: avoin, rehellinen, asiantunteva, terävä humanisti, elegantti,
charmikas, iloinen, syvästi sivistynyt, ystävällinen. Näihin sanoihin voi yhtyä myös häneen kirjojen
ja ohjelmien kautta tutustunut.
Lopuksi Panu Rajalan tekstiä (http://www.panurajala.fi):
”Sieppasin Bolgárin kirjan hyllystä kunnioittaakseni hetken edesmenneen muistoa,
mutta uppouduinkin selailemaan, lopulta lukemaan merkintöjä Pariisista vuodelta
1969. Vain todella eloisa reportteri saa näin myöhäisen lukijan äkkiä kiinnostumaan
kansanäänestyksestä, joka kaatoi de Gaullen, ja samalla häntä tukeneiden
kirjailijoiden kuten Mauriacin mietteistä. Sartren teoreettinen diivailu saa Mirjalta
huutia, ohimennen hän puolustaa Camus´n realistisempia tavoitteita näiden kahden
herran menneissä kamppailuissa.
Hyvää tekee lukea, kuinka Bolgár puolustaa biografista lähestymiskulmaa
kirjailijoiden teoksiin – tietysty se on journalistin ja haastattelijan työssä mitä luontevin
metodi. Hän ei ymmärrä miksi kriitikon pitäisi tyystin välttää tekijän tuntemusta, kuten
uudemmat teoriat alkoivat edellyttää. Esimerkein Bolgár osoittaa, kuinka
haastattelukäynnit ovat avanneet hänelle ranskalaisten kirjailijoiden teoksia uudella
tavalla. Totta kai kirjailijan suhde työhönsä on arvoituksellinen ja monivivahteinen,
tulkinnoissa tulee olla varovainen, kuten Bolgár muistuttaa. Silti hän on aina
tavoittavinaan kirjailijan oman elämän tämän teosten taustalla.
Bolgár kuvaa hauskasti Nizzan aloittelevia kirjafestivaaleja (vieläköhän ne toimivat) ja
ikävystyy Frankfurtin jättiläismessuilla (jonne en onnekseni ole koskaan joutunut).
Siellähän Suomi nyt pinnistelee kovasti kohti Saksan markkinoita ensi syksynä.
Samassa muistin viimeisen tapaamiseni Mirja Bolgárin kanssa: sehän oli syksyllä
2009, jolloin olin Pariisin Instituutissa puhumassa Waltarin eläkerrastani. Sen jälkeen
suomenranskalainen seurue kokoontui kunniakseni illastamaan läheiseen
ravintolaan: Mirja Bolgár, Marja Sakari, Helena Petäistö, Eva Havu – ja Ahon tuleva
Kääntäjä Bénédicte Villain vilahti jo silloin näköpiiriini. Pöydällinen hurmaavia naisia!
Marja oli onneksi mukana, miten minun muuten olisi käynytkään…”
Rajala lisää vielä Uuden Suomen entisen päätoimittajan Eero Petäjäniemen todenneen pitäessään
kirjallisuuden laitoksella kurssia sanomalehtien ja kirjallisuuden suhteista, että Bolgárin teoksessa
(1969) yhdistyy journalistin ajankohtainen ote kirjallisuuden syvään tuntemukseen. Rajala kysyy
onko vastaavan tasoista kirjoittajaa Suomessa vieläkään?
Mirja Bolgárin kirjalliset ystävät toivovat, että kenties hänen ja hänen sukunsa kirjeenvaihdosta ja
muistoista syntyisi jonakin päivänä muistelmakirjallisuutta.
Mirja Bolgár on haudattu Chatilloniin, jossa hän lepää miehensä Lászlon vieressä.
Voutilaisten-Smolanderien sukuseura esittää surunvalittelunsa Mirja Bolgárin perheelle ja
kunnioittaa edesmenneen jäsenensä muistoa.
Päivi Kankkunen

Sukuseura onnittelee

Pitkäaikainen sukuseuramme hallituksen jäsen Erkki Smolander täyttää 80 vuotta 8.7.2014.
Sukuseuramme hallituksessa hän oli vuodesta 1980 lähtien aina vuoteen 2012 ja sihteerinä hän
toimi kymmenisen vuotta vuodesta 1986 lukien. Merkittävän panoksen sukuseuramme toimintaan
hän on antanut toimittamalla WS-wiestilehteämme vuosina 1995-2008.
Erkki on ollut aktiivinen jäsen ja osallistunut
useimpiin sukukokouksiimme sekä monille
sukuseuramme ulkomaanmatkoille.
Sukuseuratoiminnasta hän kiinnostui 1960luvun alkupuolella tavattuaan silloisen
sukuseuramme sihteerin Olavi Voutilaisen,
joka houkutteli hänet mukaan
sukuseuratoimintaan. Monet kokoukset
vietettiin aikanaan ravintola Primulan
kulmassa. Sukuseuramme joulujuhlia
vietettiin vielä 1980-luvulla Sibelius puiston
tuntumassa Pauligin huvilalla.
Päivätyön Erkki suoritti tullihallituksen
palveluksessa. Nyt eläkkeellä ollessa
monet harrastukset pitävät hänet
kiireisenä. Aktiivinen liikunta eri
muodoissa, mökkeily ja siihen liittyen
kalastus kuuluvat samoin hänen
harrastuksiinsa. Patikointi alppimaisemissa
kuuluu Erkin vuosittaisiin matkakohteisiin.

Sukuseuran sydämelliset onnittelut päivänsankarille!
Ulla Tolmala

Hallituksen uusi jäsen esittäytyy
Risto Smolander, syntynyt Heinäveden Sarvikummussa vuonna 1950. Sieltä Heinäveden
yhteiskoulun jälkeen merkonomiksi Varkaudessa, sitten reilu vuosi silloisessa Länsi-Saksassa
kielen opiskelun ja työn merkeissä. Immolan ja Haminan kautta intti ohi ja vuoden 1972
loppusyksystä työelämään Varkauteen. Ensin hetki KOP:ssa, sitten 5 vuotta Savon Sanomilla,
jonka jälkeen vakuutusyhtiö Sampon myyntihommiin, nykyään If.
Nyt olen eläkkeellä. Aika kuluu Hilkka-vaimon kanssa Varkaudessa talon ja syntymäkyläni
maisemissa kesäpaikan ylläpidossa sekä lapsenlasten hoitoapuna.

Joulukahvit

Sukuseuran Joulukahvitilaisuus pidettiin Kuopiossa lauantaina 30.11. keskusseurakuntatalon
kerhohuone Samulissa. Tuiskussa ja tuulessa paikalle saapui lähes 30 henkilöä. Kahvittelun
ohessa esiteltiin uutta sukukirjaa ja tutustuttiin sukutuotteisiin.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous - Sääntömuutosten hyväksymiskokous
lauantaina 20.9.2014 klo 14:00
Kuopion NNKY:llä, Myllykatu 5, 70110 Kuopio

Vuosikokouksessa päätettiin sukuseuran sääntöjen muuttamisesta. Jotta uudet säännöt tulisivat
voimaan, on pidettävä ylimääräinen yhdistyksen kokous aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua
vuosikokouksesta.
Ehdotus uusiksi säännöiksi;

VOUTILAISTEN-SMOLANDERIEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Voutilaisten-Smolanderien sukuseura ry ja sen kotipaikka on Kuopion
kaupunki
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Tarkoituksena on tutustuttaa suvun jäsenet toisiinsa, ylläpitää yhteyttä Voutilaisten ja
Smolanderien suvun eri sukuhaarojen välillä, lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vaalia suvun
perinteitä sekä kunnioittaa menneitten sukupolvien muistoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tutkii sukua ja sen historiaa, hankkii ja tallentaa tietoja,
kirjallisia kuvauksia, valokuvia ja muuta kuvallista materiaalia suvusta ja sen jäsenten vaiheista,
laatii sukujulkaisuja, välittää sukua koskevaa aineistoa jäsenilleen ja hallituksen päätösten mukaan
muillekin sekä kerää ja tallettaa mahdollisuuksien mukaan sukua koskevaa muistoesineistöä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
tarkoituksensa toteuttamiseksi omistaa kiinteistöjä ja irtaimistoja, joita hoidetaan lahjoittajan,
hallituksen ja vuosikokouksen päätösten ja ohjeitten mukaan.
3. Jäsenet
Yhdistykseen vuosi- tai ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Vuosi-, ainais- ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus. Ainaisjäseniä ovat myös kaikki yli 80-vuotiaat yhdistyksen jäsenet.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosi-, ainais- ja kannattavilta jäseniltä perittävät liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta
päättää vuosikokous. Ainaisjäsenet, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vuosikokouksessa päätetty määrä muuta varsinaista jäsentä sekä varajäsentä. Hallituksen
toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalishuhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla
ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille sähköisesti tai postitse toimitetuilla kirjallisilla kutsuilla.
11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen koko ja valitaan jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
12. Sukukokous
Yhdistyksen sukukokous pidetään kesä-elokuussa joka kolmas vuosi tai vuosikokouksen
päätöksen mukaan useamminkin. Sukukokouksen ajan ja paikan määrää vuosikokous. Kutsu
sukukokouksen on hallituksen lähetettävä jäsenille kuukautta ennen kokousta kirjallisena.
Sukukokouksen asiat:
1. tervehdyssanat paikallisten jäsenten puolesta
2. hallituksen puheenjohtajan tervehdyspuhe ja katsaus edellisen sukukokouksen jälkeisiin
tapahtumiin
3. hiljainen hetki edellisen sukukokouksen jälkeen kuolleitten jäsenten muistolle
4. valitaan tarvittaessa kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
5. käsitellään hallituksen tai vuosikokouksen sukukokoukselle tekemät esitykset ja jäsenten
mahdollisesti esittämät asiat
13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa
käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen jäljellä olevat
varat ja sen arkistot Suomen Sukututkimusseuralle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperien
mukaisesti.

Sukututkimuspäivät Savonlinnassa 15.3.2014

Eija ja Marita esittelemässä sukuseuran toimintaa Vanhalla kasinolla.

Vuosikokous Kuopiossa 22.3.2014
1

§

Kokouksen avaus ja laillisuus
Esimies Eija Mäki avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi sekä
toivotti kokousväen tervetulleeksi.

2

§

Kunnioitettiin hetken hiljaisuudella edesmenneiden muistoa.
Saamiemme tietojen mukaan poisnukkuneet ovat: 236 Anna Edith Mensonen,
278 Mirja Bolgar, 488 Kaino Ellen Pöntinen, 587 Merja Rämö , 616 Liisa Voutilainen,
682 Maria Voutilainen, 684 Irja Maria Heinonen synt. 15.3.1918 (lähetystö arveli, että olisi
kuollut), 805 Veijo Sääski.

3

§

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa
Puheenjohtajaksi valittiin Eija Mäki, sihteeriksi Marita Voutilainen,
pöytäkirjantarkastajiksi Hilkka ja Risto Smolander

4

§

Esitetään hallituksen kertomus päättyneen vuoden toiminnasta ja samoin tilit ja
toiminnantarkastajien lausunto
Esitettiin ja hyväksyttiin vuosikertomus. Esitettiin tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.

5

§

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja taloudenhoitajalle
Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja
taloudenhoitajalle.

6

§

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan; vuosijäsen 25€, ainaisjäsen 500€,
kannattajajäsen 100€/vuosi.

7

§

Määrätään esimiehen ja hallituksen mahdolliset palkkiot
Palkkioita ei makseta. Päätettiin, että matkakulut korvataan halvimman kulkuneuvon
mukaan. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä 0,20 senttiä (oltava vähintään kaksi
matkustajaa/muu perusteltu syy.
Päätettiin pitää kulukorvaukset ennallaan. Esimies 100€, sihteeri 100€, myynti ja
markkinointi 50€, kotisivujen hoitaja 100€, jäsenrekisterinhoitaja 100€, sukutietojen
tallennus 50€, WS-viestin päätoimittaja/taittaja 100€, taloudenhoitaja 120€,
FB-sivujen hoitaja 50€

8

§

Esitetään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkaneelle toimintavuodelle.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

9

§

Käsitellään hallituksen valmistelemat sääntömuutokset
Säännöt hyväksyttiin siltä osin, että lisätään kohtaan 1. ....sukuseura ry sekä
tarkistetaan kohta 13. ottaako Suomen Sukututkimusseura vastaan arkiston
mahdollisen sukuseuran lakkauttamisen jälkeen.

10 §

Valitaan seuran esimies
Valitaan Eija Mäki

11 §

Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuoroiset hallituksen jäsenet; Marita Voutilainen ja Sirkka-Liisa Voutilainen.
Erkki Voutilainen on pyytänyt lopulle toimikaudelleen (erovuorossa 2015) eroa
hallituksesta. Hallitus on kokouksessaan puoltanut eroa.
Hallitukseen valittiin entiset; Anu, Eeva, Lilja Voutilainen, Merja ja Juha Ilmoniemi ja
erovuoroisista Marita Voutilainen ja uusina Päivi Kankkunen, Risto Smolander ja
Teuvo Voutilainen. Leila Tuovinen pyysi eroa hallituksesta, joka hyväksyttiin.

12 §

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Valittiin uutena Arto Voutilainen, isännöitsijä, koulutukseltaan tradenomi, Hyvinkää
ja varalle Hannu Smolander, Tuusniemi.

13 §

Päätetään seuraavasta sukukokouksesta
Ehdotettiin sukukokouspaikaksi Kolia vuonna 2016. Hallitus selvittää ja valmistelee
asiaa.

14 §

Päätetään muista hallituksen vuosikokoukselle esittämistä asioista, samoin jäsenten
tekemistä ehdotuksista, jotka ovat vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti
ilmoitettu sukuseuran esimiehelle ja joista hallitus on antanut lausuntonsa.
Päätettiin pitää ylimääräinen yhdistyksen kokous lauantaina 20.9.2014 klo 14:00,
jossa päätetään sääntömuutoksesta.

15 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Sukuseuramme toiminta 2013
Vuosikokous pidettiin sunnuntaina 14.4.2013 klo 15.15 alkaen Etelä-Hämeen
Nuorisoseurat ry. toimistossa. Rautatienkatu 3, sisäpiha 15100 Lahti
Kokousjärjestelyt Lahdesa hoiti Merja Ilmoniemi. Kokouskutsut hoiti esimies Erkki
Voutilainen. Kokoustiloissa nautimme kahvit. Ennen kokousta. Vuosikokous aloitettiin
hetken hiljaisuudella sekä muistokynttilöiden sytyttämisellä, jolla kunnioitettiin
edesmenneiden muistoa.
Kokoukseen osallistui 10 henkilöä, joista yksi ei ollut jäsen. Sukuseuran esimieheksi
seuraavaan vuosikokoukseen saakka yksimielisesti valittiin Eija Mäki, Kaavilta.
Erovuorossa olivat Päivi Kankkunen ja Erkki Smolander sekä eroa pyysi Merja Rämö.Erkki
Voutilainen, Valkeakoskelta valittiin Eija Mäen tilalle. Erovuoroisten tilalle valittiin Anu
Voutilainen, Lahdesta.
Hallituksen kokoonpano 2013 on seuraava: esimies Eija Mäki,
Jäsenet: erovuosittain: vuosi 2014 Marita Voutilainen ja Sirkka-Liisa Voutilainen, vuosi 2015
Juha Ilmoniemi, Merja Ilmoniemi, Eeva Voutilainen, Erkki Voutilainen ja Lilja Voutilainen,
vuosi 2016 Anu Voutilainen.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Marianne Lemström Hämeenlinnasta sekä varalle Mirja
Kostiainen Vantaalta.

Järjestäytymiskokouksessa valittiin hallitukselle seuraavat toimihenkilöt ja nimettiin
työryhmät:
- varaesimies Juha Ilmoniemi
- sihteeri / sukuseuran s-posti Eeva Voutilainen
- taloudenhoitaja Marja-Leena Niskanen 1-5kk, Merja Ilmoniemi 6-12 kk
- myynti- ja markkinointisihteeri Marita Voutilainen
- jäsenrekisterin hoitaja Tapio Niskanen 1-5 kk, Marita Voutilainen 6-12 kk
- sukutietojen tallentaja Marita Voutilainen
- sukukirjan toteutus: Marita Voutilainen ja Mikko Parviainen
- WS-wiestin vastaava toimittaja Eija Mäki
- WS-wiestin taittaja Marita Voutilainen
- kotisivujenhoitaja Marita Voutilainen
- FB-sivujen hoitaja Anu Voutilainen
Työryhmät
- hallituksen työryhmä: Eija Mäki, Juha Ilmoniemi, Eeva ja Marita Voutilainen
- sukukirja työryhmä: Mikko Parviainen, Erkki Voutilainen ja Marita Voutilainen
- Sukujuhla ja –kokoustyöryhmä Eija Mäki, Leila Tuovinen ja Marita Voutilainen
- arkistotyöryhmä: Juha ja Merja Ilmoniemi (skannaavat sukuseuran tietoja)
Kauden toiminta
- hallituksen kokouksia toimintakaudella oli viisi, joista yksi s-postikokous
- hallituksen työryhmä ei kokoontunut henkilökohtaisesti, vaan neuvotteli s-postin ja
SKYPEn välitykselläi
- WS-wiestiä toimitettiin kaksi numeroa.
- vietimme heinäkuussa Tuusniemellä 65 –vuotisjuhliamme ja sukukokousta.
Sukujuhlaan osallistui 125 henkilöä, mutta kokoukseen hieman vähemmän.
- sukuseuran sähköpostiosoitteeseen on tullut kyselyjä tuotteista, sukuseurasta,
suvusta- ja siihen kuulumisesta. Selvityspyynnöt on toimitettu pääasiassa

sukutietojen- ja jäsenrekisterinhoitajalle Marita Voutilaiselle. Kyselyjä on tullut myös
puhelimitse muille hallituksen jäsenille.
- SSKn tiedotteet hoidettiin sähköpostin kautta ja Eeva Voutilianen on osallistunut
SSKn kevät- ja syyskokouksiin.
- Sukuseuran Tavinsalmi adressilla on muistettu 50, 60, 70, 75, 80 ja yli 80 –
vuotiaiden syntymäpäiviä
Sukukirja
Sukukirjan aineisto on saatu valmiiksi ja myyntiin. Julkaisutilaisuus oli Tuusniemellä
9. marraskuuta ja kirjan esittelytilaisuus Kuopiossa 30. marraskuuta.
Sukukirjan tekeminen on vaatinut tekijöiltä Mikko Parviaiselta ja Marita Voutilaiselta
yhteensä 7 vuotta, joista kaksi viimeistä vuotta vei heidän kaiken vapaa-aikansa.
Sukukirjoja on v. 2013 myyty 160 kpl.
Kuopion seudun alaosasto
Alaosaston puheenjohtajana toimi Eija Mäki, varapuheenjohtajana Kaija Huusko ja
sihteeri/rahastonhoitajana Marita Voutilainen.
Sukuhauta
Sukuhaudan hoidosta on huolehtinut Liisa Aittoniemi.
Jäsenasiat
Sukuseuran jäsenmäärä 31.12.2013 on 309 henkilöä jakautuen seuraavasti:
1. Vuosijäseniä
2. Ainaisjäseniä
3. Vapaajäseniä
4. Kunniajäseniä

174
49
84 (= yli 80v. / vuosijäsen)
2

Toimintasuunnitelma 2014
Savonlinnan valtakunnalliset sukututkimuspäivät 15.3.2014 Savonlinnassa, johon
sukuseuramme osallistuu sukuseuran esittelyllä ja kirjan sekä muiden sukutuotteiden
myynnillä.
Vuosikokous 22.3.2014 Kuopion Musiikkikeskuksessa klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
WS-wiestiä toimitetaan kaksi numeroa vuodessa.

Hallituksen ja työryhmien kokoukset
Hallitus, hallituksen työryhmä ja lehden toimituskunta kokoontuvat tarpeen mukaan.
Sukuseurojen keskusliiton kokouksiin osallistuminen ja kevätkokouksessa sukukirjan
luovutus SSKlle.
Saksan matka syyskuussa 2014
Osallistutaan Kuopion ala-osaston järjestämään pikkujoulutapahtumaan.

Kolumni
Kirjoitti: Päivi kankkunen

Perintönä muinaisjäännökset – mittee?
Suomalaisilla on asioita, jotka olemme kaikki yhteisesti saaneet perintönä: äidinkielemme,
yhteiskuntajärjestyksemme, perustuslailliset oikeudet ja velvollisuudet, uskontomme, meitä ennen
eläneiden sukupolvien työn tulokset. Yhteiseen perintöömme kuuluu myös kulttuuriperinnöksi
nimetty osa, joka koostuu maisemasta, rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja arkeologisesta
kulttuuriperinnöstä (=muinaisjäännökset ja vedenalaiset muinaisjäännökset).
Perintöä on säilytettävä, kasvatettava ja käytettävä. Joskus on hyvä pysähtyä miettimään mitä tuo
perintö oikein on. Koetan näissä pikku kolumneissani valottaa arkeologista kulttuuriperintöä ja
esitellä sitä maamme itäisistä osista. Ensin kuitenkin muutama sanaselitys.
Muinaisjäännös tarkoittaa ihmisen toiminnasta jäljelle jäänyttä jäännöstä maaperässä, veden alla
tai maanpäällä. Kiinteä muinaisjäännös tarkoittaa kiinteää rakennetta tai kerrostumaa, esimerkiksi
muinaista asuinpaikkaa, hautausmaata, pyyntikuoppia tai vaikkapa kansanomaisesta
raudanvalmistuksesta jäljelle jäänyttä rakennelmaa. Irtain muinaisesine taas tarkoittaa maasta
löytynyttä, yksittäistä, yli 100-vuotiasta esinettä, joka ei ole peräisin kiinteästä
muinaisjäännöksestä, esimerkiksi joen pohjasta löytynyt kivikirves. Vedenalaisia kiinteitä
muinaisjäännöksiä ovat esimerkiksi vanhat uittoon tai kalastukseen liittyvät rakennelmat ja yli 100
vuotta vanhat hylyt.
Muinaisjäännökset ovat ainoa tietolähteemme noin 9000 vuotta pitkästä ajanjaksosta.
Keskiajastamme (noin vuodet 1400-1500 jkr) tieto on pääosin maassa muinaisjäännöksissä, sillä
kirjalliset lähteemme tuolta ajalta ovat hyvin vähäiset. Seuraavilta vuosisadoilta eli 1600-1700 –
luvuilta on jo jonkin verran enemmän kirjallisia lähteitä, mutta tärkeässä osassa arkipäivän
elämästä kertomassa ovat edelleen tuon ajan ihmisen toiminnasta maaperään jääneet jäännökset.
Muinaisjäännösten merkityksen ymmärtänyt eduskunta vahvisti vuonna 1963 muinaismuistolain
(295/63), joka rauhoittaa muinaisjäännökset automaattisesti, ilman erillisiä käsittelyjä. Paitsi
tietolähteenä, muinaismuistolaki edellyttää että muinaisjäännöksiä suojellaan myös muistoja
Suomen aiemmasta asutuksesta ja aiempien sukupolvien työstä. Museovirasto on asetettu
valvomaan muinaismuistolain noudattamista.
Muinaismuistolain suoja ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki rakentaminen tässä maassa estyy
sen takia. Kun harkitaan rakentamista lähelle muinaisjäännöstä, pyritään rakentaminen ja
muinaisjäännös ensisijaisesti sijoittamaan vierekkäin. Tilanteissa, joissa näin ei voida tehdä,
punnitaan muinaisjäännöksen kohdalla mahdollisuutta sen tutkimiseen. Mikäli päädytään
tutkimaan, voi tutkimusten jälkeen muinaisjäännöksen kohdalle voi rakentaa. Tämä harkinta
tehdään aina tapauskohtaisesti. Yleisissä ja suurissa yksityisissä hankkeissa
tutkimuskustannuksista vastaa hanke. Yksityisen ihmisen kohdalla hänen omaan käyttöönsä
tulevan rakentamisen johdosta tarvittavat muinaisjäännöksen tutkimukset kustantaa valtio.

Ja vielä muutama nettiosoite:
1) Museoviraston sivuilla on paljon kulttuuriperintöön liittyvää asiaa http://www.nba.fi
2) muinaisjäännösrekisteristä löytyy tietoa tunnetuista muinaisjäännöksistä, kohteen kohdalta voi
avata karttalinkin:
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_default.aspx
3) kulttuuriympäristön raportit –sivulta löytää niin muinaisjäännöksiin liittyviä kaivausraportteja,
muinaisjäännösinventointeja kuin rakennettuun kulttuuriperintöön liittyviä raportteja:
http://www.nba.fi/fi/index
4) ohjeita kuinka toimia jos epäilee löytäneensä muinaisesineen löytyy sivulta:
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/menettelytapaohjeet
5) arkeologian alaan liittyviä linkkejä:
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/arkeologian_linkkeja
6) muita kulttuuriperintöön liittyviä linkkejä::
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kulttuuriperintoalan_linkkeja
6) ja tietysti some: blogihttp://blogi.nba.fi/indexja face: https://www.facebook.com/Museovirasto
Aloitamme muinaisjäännösmatkamme seuraavassa WS-viestissä, ja mistäs muualta kuin
Maaningalta.

Muistoja ensimmäisestä Sukukokouksesta - Kronikka

Oli kerran - vuosisadat siitä jo on
kun muinaisajalla
oli nihtinä Pekka peloton
Savonlinnan joukoissa
Smålannista hän oli siirtynyt
taru hänestä kertoo nyt
Per Jönsson - näin nimensä mainitaan
Savonlinnassa palveli
kun kuningas korkein Ruotsinmaan
hän kirjeen kirjoitti
min Savonlinnan päällikkö sai
ja sisältö näin oli kai
Me, Kustaa Vaasa, näin tahdomme
ja mun tahtoni toteuttakaa
Me Savon kansan aiomme
kurilla kasvattaa
siks` nihdeistä sopivat valitkaa
ja voudeiksi heidät asettakaa
Per Jönsson kai sopivaks` havaittiin
Tavinsalmelle siirtymään
kun hänet voudiksi märättiin
kuninkaankartanon tään
vaan vuosia monta vienyt ei
kun kohtalo Pekan pois jo vei

Hän siirtyi nyt maata viljelemään
asukkaaksi jo Suomenmaan
kai luontokin yhtyi viehättämään
suvet ihanat loistollaan
hän perheenkin perusti, tottakai
ja tästäpä sukumme alkunsa sai
Kului vuossadat, kasvoi suku tää
kotitienoot jo ahtaiks` saa
päin itää sen asutus leviää
päin Pohjois-Karjalaa
ja vihdoin lähti laajenemaan
yli suuren kauniin syntymämaan
Niin laajeni sukumme edelleen
hajaantuen ympäri maan
tuli jäsenet vieraiksi toisillee
ei löytäneet heimoaan
niin alkoi kyteä ajatus
koko sukuun on saatava kosketus
Ja kerranpa Mauri miettien
otti puhelinluettelon
ja kerta kerralta pyörittäen
sukulaisensa numeron
hän kokoon kutsui muutamat
jotka yhdessä puuhata alkoivat
Sen puuhan tulokset näette
joka ainoa täällä nyt
te Laurin tarmokkaan tunnette
jok` on kovasti häärinyt
Esimiehemme Antin verrattoman
Savonmuan kaskuja kertovan
Ens` kertaa koolle kaikki me
nyt olemme saapuneet
tänne suvun kantapaikalle
jota ympäröi ihanat veet
tätä Maaningan rauhaa nauttimaan
hyvä tulla on tuulista kaiken maan
Itse Luojakin suosion meille soi
kun antoi kauniin sään
niin ihanaa täällä olla voi
suven antaissa herkintään
niin riemulla räiskyvät kokkopuut
ja lauluista raikuivat ilmat ja puut

Sukukokouksessa 24.6.1950 Kati

Muistathan ilmoittaa meille muuttuneet nimi- ja osoitetietosi!
Jäsentietojen muutokset: info@ws-sukuseura.fi
Jäsenhakemukset: Marita Voutilainen, Vehmersalmentie 11, 71310 Vehmersalmi

Lehtemme kaipaa tarinoita ja juttuideoita
Lojuuko pöytälaatikossasi runoja, tarinoita, elämänkertoja, valokuvia tai
piirustuksia, jotka haluaisit muidenkin luettavaksi tai nähtäväksi ws-viestiin?
Voit lähettää myös omia matkakertomuksiasi tai juttuja harrastuksistasi.
Seuran virallisten asioiden lisäksi julkaisemme mielellämme erilaisia VoutilaistenSmolanderien tekstejä tai näihin sukuihin liittyviä tarinoita sekä kuvia.
Jos sinulla on WS-sukuun liittyvä juttuvinkki, ilmoita siitä lehden toimittajille (Eijalle
tai Maritalle). Tarinat / kuvat voit lähettää kirjeellä tai s-postilla.

Onnittelut
koulunsa päättäneille
ja valmistuneille.

Lähettäjä:
WS-Sukuseura ry
Lokkitie 1 C 4
73600 KAAVI

Sukukirja
Voutilaisten-Smolanderien suku
Nihti ja vouti Per Jönssonin
jälkeläisiä 1500-luvulta 1900-luvun
alkuun
- historiaa, tarinoita
- 920 sivua
- noin 2500 perhetaulua
Hinta 60€

Sukutuotteita
Isännäviiri
Pöytäviiri (standaari)
Sukuseuran 50-vuotis historiikki
Hopeinen rintamerkki
Kankainen hihamerkki
Olavinlinna-adressi kuorineen
Muistopatsas postikortti
Sukuseuran kirjekuori C6
10kpl
25kpl
Kirjeensulkijamerkki
10kpl
Anno Domini 1559 -kirja
1kpl
5kpl

110€
30€
5€
8,50€
2,50€
1,50€
1,20€
1,20€
2,50€
0,50€
8,50€
25,00€

Kylpypyyhe
Kasvo/käsipyyhe
Muki
Ruokaservetit
10kpl
Kahviservetit
10kpl
Pikeepaita, turkoosi
Pikeepaita, valkoinen/musta
T-paita, harmaa (poistotuote)

20,00€
10,00€
15,00€
3,50€
3,00€
25,00€
20,00€
5,00€

Tilaukset: Marita Voutilainen
Vehmersalmentie 11
71310 Vehmersalmi
044-5928 697 (iltaisin)
marita.voutilainen@hotmail.com
Tuotteet toimitetaan postiennakolla.

