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Esimiehen sana
Tervehdys, rakkaat sukulaiset.
Joulu on juurikin kohta käsillä. Lumet ainakin täällä etelässä on vielä kovin vähissä. Vaan eiköpä tästäkin vielä talvi koita.
Sukuseuan toiminta on vuoden aikana ollut käytännöllisesti katsoen pysähdyksissä. Esimiehenä en ole työ- ja
perhekiireiltäni tehtäviäni ehtinyt hoitamaan, enkä ole niitä muillekaan halunnut vaivoiksi sysätä.
Näin vuoden lähestyessä loppuaan haluan kuitenkin aktivoitua hoitamaan ainakin nämä tärkeimmät tehtäväni,
eli kertomaan teille sukulaisille seuran tietoja ja tilannetta toimittamalla tämän lehden.
Tulevien vuosien toimintaa vetämään on kuitenkin löydettävä ehtivämpi henkilö, sillä en tahdo kiireineni olla
jarruna sukuseuran toiminnalle.
Rauhallista joulua ja hyvää kevättä kaikille toivottaen
Esimies Erkki Voutilainen

Sukuseuran hallitu koolla Kuopiossa 18.3.2012
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VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2011
Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin lauantaina 17.4.2011 Helsingin Malmilla osoitteessa: Kehitysvammaliitto: Viljatie 4
A, 00700 Helsinki alkaen klo 13.00.
Kokousjärjestelyt hoiti Merja Rämö. Kokoustiloissa ensiksi kahvit. Vuosikokous aloitettiin hetken
hiljaisuudella sekä muistokynttilöiden sytyttämisellä, jolla kunnioitettiin edesmenneiden muistoa.
Sukuseuran esimieheksi seuraavaan vuosikokoukseen saakka yksimielisesti valittiin Erkki Voutilainen.
Hallituksen jäsenten erovuoroisista valittiin uudelleen Merja Ilmoniemi (tämän toimintakauden), Merja
Rämö, Marita Voutilainen ja Sirkka-Liisa Voutilainen.
Hallituksen kokoonpano on seuraava: esimies Erkki Voutilainen, jäsenet: Juha Ilmoniemi, Merja Ilmoniemi,
Päivi Kankkunen, Merja Rämö, Eija Mäki, Erkki Smolander, Eeva Voutilainen, Lilja Voutilainen, Marita
Voutilainen ja Sirkka-Liisa Voutilainen.
Toiminnan tarkastajaksi valittiin Marianne Lemström ja varalle Mirja Kostiainen.
Hallitus
Järjestäytymiskokouksessa valittiin hallitukselle seuraavat toimihenkilöt ja nimettiin työryhmät:
varaesimies: Juha Ilmoniemi
sihteeri: Sirkka-Liisa Voutilainen, jos sihteeri ei ole läsnä kokouksessa, niin läsnäolevista valitaan
kokoukselle sihteeri.
Eeva Voutilainen lukee ja välittää hallitukselle sukuseuran sähköpostin.
taloudenhoitaja: Marja-Leena Niskanen
myynti- ja markkinointisihteeri: Merja Rämö
jäsenrekisterin hoitaja: Tapio Niskanen
sukutietojen tallentaja: Päivi Kankkunen
sukukirjan toteutus: sukukirja työryhmä
WS-viestin vastaava toimittaja: Erkki Voutilainen
kotisivujen hoitaja: Marita Voutilainen
Työryhmät:
hallituksen työryhmä: Merja Rämö, Eeva Voutilainen, Erkki Voutilainen ja Sirkka-Liisa Voutilainen
sukukirjatyöryhmä: Juha Ilmoniemi, Merja Ilmoniemi, Päivi Kankkunen, Erkki Smolander, Erkki
Voutilainen
sukukokoustyöryhmä: Erkki Voutilainen, Lilja Voutilainen, Sirkka-Liisa Voutilainen
arkistotyöryhmä: Juha Ilmoniemi, Merja Ilmoniemi, Päivi Päivi Kankkunen, Merja Rämö
Kauden toiminta
•
•
•
•

Hallituksen kokouksia toimintakaudella oli  kolme.
WS-wiestiä toimitettiin kaksi numeroa.
Sukukokousta ei voitu järjestää liian vähäisten määräaikaan tulleiden ilmoittautumisten vuoksi.
Sukuseuran sähköpostiosoitteeseen on tullut kyselyjä tuotteista, sukuseurasta, suvusta- ja siihen
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kuulumisesta. Selvityspyynnöt on toimitettu Päivi Kankkuselle.
Kyselyjä on tullut myös puhelimitse muille hallituksen jäsenille.
•
SSKn tiedotteet hoidettiin sähköpostin kautta.
•
Sukuseuran adressilla on muistettu 50-, 60-, 70-, 80-, 90- ja yli 90-vuotiaita.
Sukukirja
Sukukirjan aineisto on saatu koottua ja esimies on jatkanut tietojen muokkaamista julkaisukelpoiseksi.
Kuopion seudun alaosasto
Alaosaston puheenjohtajana on toiminut Eija Mäki ja varapuheenjohtajana Kaija Huusko. Sihteeri/
rahastonhoitajana on toiminut Marita Voutilainen. Eija ja Marita ovat myös sukuseuran hallituksen jäseniä.
Tilintarkastajina ovat toimineet Anneli Hakkarainen ja Leila Tuovinen.
Vuosikokous pidettiin Kuopiossa 26.2. Keilahallin kabinetissa. Läsnä oli 11 sukuseuralaista. Kokouksessa
nousi esille alaosaston vuosikokouksen tarpeellisuus. Kokouksen järjestäminen vaatii rahaa, jota alaosastolla ei ole, koska toimimme omakustanteisesti. Asia saatettiin tiedoksi myös WS-hallitukselle.
Alaosaston toiminta jatkuu muuten ennallaan, mutta rahaliikenteen hoitaisi sukuseura.
Tapahtumat:
- kesätapaaminen + työryhmän kokous oli Eijan mökillä Jännevirralla 18.6. (10 henkeä)
- risteily m/s Koski -laivalla Saaristokaupungin maisemissa ja ruokailu Wanhassa Satamassa
13.8. (20 henkeä)
- pikkujoulu Kuopion kaupungin teatterissa Katrina musikaalin parissa 19.11. ( 17 henkeä).
Musikaalin jälkeen menimme ruokailemaan paikalliseen ravintolaan.
Sukuhauta
Sukuhaudan hoidosta on huolehtinut Liisa Aittoniemi.
Jäsenasiat
Sukuseuran jäsenmäärä 310
henkilöä jakautuen seuraavasti:
1.
Vuosijäseniä 		
137 jäsenlaji 1
2.
Ainaisjäseniä
117 jäsenlaji 3
2.
Vapaajäseniä         
53  jäsenlaji 2    (= yli 80v. / vuosijäsen)  
3.
Kannattajajäseniä
1
4.
Kunniajäseniä
2
Saamiemme tietojen mukaan pois nukkui:
Jäsen 69 Osmo Voutilainen
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VOUTILAISTEN – SMOLANDERIEN SUKUSEURAN VUOSIKOKOUS
Kuopiossa 18.3.2012
Sääntömääräiset vuosikokousasiat:
1.
Kokouksen avaus ja laillisuus
Esimies avasi kokouksen klo 12 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2.
Poisnukkuneet
Jäsen 69 Osmo Voutilainen
3.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Puheenjohtajaksi valittiin esimies Erkki Voutilainen, sihteeriksi Sirkka-Liisa Voutilainen,
pöytäkirjantarkastajiksi Eija Mäki ja Marita Voutilainen.
4.
Esitetään hallituksen kertomus päättyneen vuoden toiminnasta ja samoin tilit ja toiminnantarkastajan
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.
7.
Määrätään esimiehen ja hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot
Palkkioita ei makseta.
8.
Esitetään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkaneelle toimintavuodelle
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tarkennuksen jälkeen. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.
9.
Valitaan seuran esimies
Esimieheksi valittiin Erkki Voutilainen.
10.
Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuoroiset hallituksen jäsenet: Juha Ilmoniemi, Merja Ilmoniemi, Eija Mäki, Eeva Voutilainen,
Lilja Voutilainen
Hallitukseen valittiin erovuoroiset uudelleen ja uutena Leila Tuovinen.
11.
Valitaan toiminnan tarkastaja ja varahenkilö vuodelle 2012
Valittiin Marianne Lemström ja varalle Mirja Kostiainen.
12.
Päätetään seuraavasta sukukokouksesta
Tuusniemellä kesä-heinäkuun vaihteessa 2013.
Työryhmäksi valittiin Eija Mäki, Marita Voutilainen ja Leila Tuovinen alaosaston avulla.
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13.
Päätetään hallituksen vuosikokoukselle esittämistä asioista, samoin jäsenten tekemistä ehdotuksista,
jotka on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti ilmoitettu seuran esimiehelle ja joista hallitus
on antanut lausuntonsa.
Muita asioita ei ollut.
14.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05.

Hallituksen uusin jäsen Leila Tuovinen
LEILA TUOVINEN ESITTÄYTYY
Olen syntynyt välirauhan aikaan 01.06.1941 Kuopiossa,vanhenpieni Martti ja Aira (os.Taskinen) Voutilaisen
ensimmäisenä lapsena ja sain kasteessa nimen Leila Kaarina.Syttyi jatkosota ja isäni joutui lähtemään
rintamalle. Äiti pakeni minun kanssani Kuusikkorinteelle, jonne ukkini oli rakentanut talon piilopirtiksi kun
Kuopiota pommitettiin.
Sain sisaren ja veljiä, jotka tässä ikäjärjestyksessä: Osmo, Kari, Marja, Seppo ja Vesa.
Kävin kouluni Kuopiossa, pukuompelun perustutkinto, vaatturin ammattitutkinto, osastonhoitajan koulutus
ja hallipäällikön koulutus.
Harrastukseni oli baletti ja avustin myös teatterilla.
Avioliiton myötä sain neljä lasta, Mika 47 v, Mira 44 v, Mari 40 v ja Toni 35 v sekä kuusi lastenlasta.
Olen ylpeä lapsistani sillä he ovat parasta mitä voin saada. Vietämme paljon aikaa yhdessä matkustaen,
mökkeillen ja kaikkea hauskaa tehden.
Työelämäni tein pääasiassa liike elämässä, Husqvarna Oy, Sokos, Asko, Isku ja Savon Tyylikaluste. Veljeni
vaimon kanssa perustimme Juhlaemännät juhlapalvelun.
Kun työvuosia tuli täyteen 44v, joista 10 viimeistä vuotta kahta työtä tehden, vaihdoin vapaalle helmikuussa
2002.
Harrastan liikuntaa, lukemista, lenkkeilyä sekä käsitöiden tekemistä.
Synnyin hyvään perheeseen, elin onnellisen lapsuuden ja olen yrittänyt siirtää sitä myös omille lapsilleni ja
heidän perheilleen. Nautin elämästä.
Leila Tuovinen
Saunaniitykatu 2 B 2
70840 KUOPIO
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Voutilaisten-Smolanderien sukuseura r.y.
KUOPION SEUDUN ALAOSASTO
Toimintakertomus vuodelta 2011
Alaosaston puheenjohtajana on toiminut Eija Mäki ja varapuheenjohtajana Kaija Huusko. Sihteeri/
rahastonhoitajana on toiminut Marita Voutilainen. Eija ja Marita ovat myös sukuseuran hallituksen jäseniä.
Tilintarkastajina ovat toimineet Anneli Hakkarainen ja Leila Tuovinen.
Vuosikokous pidettiin Kuopiossa 26.2. Keilahallin kabinetissa. Läsnä oli 11 sukuseuralaista. Kokouksessa
nousi esille alaosaston vuosikokouksen tarpeellisuus. Kokouksen järjestäminen vaatii rahaa, jota ala-osastolla
ei ole, koska toimimme omakustanteisesti. Asia saatettiin tiedoksi myös WS-hallitukselle. Alaosaston
toiminta jatkuu muuten ennallaan, mutta rahaliikenteen hoitaisi sukuseura.
Tapahtumat:
- kesätapaaminen + työryhmän kokous oli Eijan mökillä Jännevirralla 18.6. (10 henkeä)
- risteily m/s Koski -laivalla Saaristokaupungin maisemissa ja ruokailu Wanhassa Satamassa
13.8. (20 henkeä)
- pikkujoulu Kuopion kaupungin teatterissa Katrina musikaalin parissa 19.11. ( 17 henkeä).
Musikaalin jälkeen menimme ruokailemaan paikalliseen ravintolaan.
Varat:
- varojaan alaosasto käyttää itsenäisesti, mutta raportoi siitä sukuseuran hallitukselle.
Kuopio 27.1.2012

SUKUSEUROJEN KESKUSLIITTO
Sukuseurojen keskusliitto on monen suomalaisen sukuseuran etujärjestö. Se on toiminut
vuosikymmenien ajan ansiokkaasti sukuseuratoiminnan hyväksi edustaen jäsenyhdistyksiään
sukututkimuksen ja yhdistystoiminnan karikkoisessa maailmassa. Keskusliitto toimii jäsentensä
forumina järjestäen erilaisia näyttelyitä, info- ja koulutustapahtumia sekä kulttuuriretkiä antaen näin
mahdollisuuden tuoda julki omaa työtään ja kokemuksiaan toisillekin opiksi ja hyödyksi.
Sukuseurojen keskusliitto kertoo omista ja jäsentensä toimista, juhlista, tapaamisista sekä
sukututkimussaavutuksista värikkäästi ja kiinnostavasti julkaisemassaan Sukuviesti-lehdessä.
Sukuseurojen keskusliiton toimisto on muuttanut Savilankadulta uusiin tiloihin Espoon
Leppävaaraan. Toimisto on sijoittunut vanhaan, kultturikäyttöön kunnostettuun Ahlbergin kartanoon
osoitteessa Sokerilinnantie 7 E. Uusi postinumero ja -toimipaikka on 02600 Espoo. Vanhaan tuttuun
puhelinnumeroon 09 43699450 vastaa edelleen toimiston hengetär Eine Kuismin. Toimistolla Eine
on tavattavissa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9-13.
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SUVUN APUA TARVITAAN
Uudistetun sukukirjan tekeminen jatkuu edelleen. Tarkoituksena on täydentää jo
loppuunmyytyä vanhaa sukukirjaamme, jonka aineisto päättyy vuoteen 1800. Uuteen
teokseen keräämme tietoja sukumme vaiheista 1900-luvun alkupuolelle asti.
Kirjan teossa tarvitaan suvun apua. Erityisesti kaipaamme tarina-aineistoa ja
valokuvia. Edelleen toki otetaan mielellään vastaan myös valmiita sukuselvityksiä.
Tarina-aineisto voi sisältää miltei mitä vaan, esimerkiksi:
- tavallisen elämän kuvauksia
- maatilojen vaiheita
- henkilökuvauksia
- hauskoja/kummallisia tapahtumia
- perheessä kuultuja vanhoja tarinoita
- siirtolaisiksi lähteneiden kohtaloita
- Suomen itsenäistymiseen ja kansalaissotaan liittyviä muisteluksia
Valokuviin on tärkeää laittaa mukaan (jos mahdollista) tarkat tiedot kuvan henkilöistä
(esim. oikealta vasemmalle...), missä kuva on otettu, mitä siinä tapahtuu, mitä
rakennuksia kuvassa näkyy, kuvausaika ja valokuvaaja (jos tiedossa).
Kuvat skannataan ja palautetaan lähettäjälle. Muista laittaa yhteystietosi mukaan.
Materiaalit pyydetään lähettämään Marita Voutilaiselle, jolta saa myös tarkempaa
tietoa asiasta.
Materiaalia voi lähettää myös s-postilla, jolloin on syytä huomioida valokuvissa riittävä
pikselimäärä (vähintään 300 pikseliä).
SUURET KIITOKSET AINEISTOA SUKUSEURALLE JO LÄHETTÄNEILLE.
Marita Voutilainen
Vehmersalmentie 11
71310 Vehmersalmi
p. 044-5928 697
s-posti: marita.voutilainen@hotmail.com

ILAHDUTA JÄSENREKISTERIN HOITAJAA JA
ILMOITA JÄSENTIETOMUUTOKSESI SEURALLE
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KIRJA-ARVOSTELU
Kirjan nimi:

VÄÄRÄT KAPSELIT VAASISSA KUIN JUOKSIJA JOLKKOSELLA

Kirjoittaja, sukuseuramme jäsen Juha Karvonen on toiminut urheilulääketieteen asiantuntijana, valmentajien
kouluttajana, maaotteluiden, Euroopan- ja maailmanmestaruskisojen lääkärinä, urheilulääketieteen
tutkijana ja vierailevana professorina Euroopan ja Pohjois-Amerikan yliopistoissa sekä luennoinut
urheilulääketiedettä Kuopion yliopistossa Savon murteella 25 vuotta. Hänen tutkimustyönsä käsittelee
fyysisen kestävyyden kehittämistä ja korkean paikan harjoittelua.
Juhan kirjan luki suomalaisen urheilun kävelevä tietokirja, liittotasonkin valmentaja ja hän kirjoittaa
seuraaavasti:
Moi! Luin sen kirjan ja ettei enempää viivästyisi, niin muutama kommentointi:
Olen tietenkin näistä kirjassa kerrotuista monistakin asioista myös jutellut valmentajien, huoltajien ja
entisten urheilijoiden kanssa ja allekirjoitan lauseen, joka löytyy kirjan alkupuolelta: Ihmiset muistavat
asioita eri lailla. Joku ei muista, toinen ei halua muistaa ja kolmas muistaa mitä haluaa.
Suomessa on ollut järjestelmällistä dopingin käyttöä hyvinkin pitkään 80-90-luvuille saakka. Voimalajit,
kuten kuulantyöntö, loistavana esimerkkinä kuinka paljon ”aineet” tuloksiin vaikuttavat. Kuulassa
2-3- metriä ja vanha ”sääntö” oli, että ilman dopingia ei työnnetä kuulaa 20 metriä, ei heitetä kiekkoa
65 metriä, eikä moukaria 70 metriä. Kuulamiesten käryt testeissä muistetaan, olipa käytetty kerran
istukkahormoniakin... Myös verenvaihdot ja ylikuntotilan uhatessa hormonikuurit hiihdossa ja
kestävyysjuoksussa ovat olleet arkipäivää.
Monet valmentajat ovat vieneet tietoaan myös ulkomaille, mm Italian hiihtoon ja Ruotsin yleisurheiluun.
Lahdessa ei käryjä olisi hiihdossa tullut jos olisi pitäydytty vanhoissa aineissa, uudet näkyivät testeissä.
Urheilijat ovat myös itse kertoneet uransa jälkeen melko avoimesti aineiden käytöstä, poikkeuksia tosin on,
mm olympiasankarit 70-luvulta, osa juoksijoita, osa hiihtäjiä. Kasvuhormonia on voitu käyttää vielä 2000luvulla jäämättä kiinni testeissä. Jopa Pirkan hiihdon kaltaisissa tapahtumissa on vilppikonstein voitettu!
Kuitenkin tämä kaikki on tehty vain siksi, että oltaisiin ikäänkuin samalla lähtöviivalla muiden kanssa
ja voitaisiin tasapäisesti kilpailla maailman valioiden kanssa. En usko, että yhtään maailmanennätystä
yleisurheilussa olisi tehty ns kaurapuurolla. Rajuin pudotus tapahtui aikanaan naisten lajeissa, mm
pituushypyssä kun tiettyjä aineita ei enää voinut käyttää tarkkojen testien pelossa. Jonkin aikaa onnistui
vielä 2000-luvullakin se, että testivirtsa ei ollut omaa, vaan annettiin erillisestä pussista, vrt unkarilaiset
heittäjät.
Erittäin mielenkiintoista oli lukea näitä näkemyksiä, mm Zatopek, Vainion tapaus, Urheiluliiton
järjestelmäasiat, urheilulääketiede ja yliopistojen maailman kateus ja tutkimusrahojen jakaminen. Yhtä
asiaa olen paljon pohtinut kun olen usein kuullut tämäntyyppisen lauseen: ”Kyllä 70-luvun menestys
perustui kovaan harjoitteluun, ei suinkaan vain dopingaineisiin”. Kyllä, kovaa harjoiteltiin, mutta mielestäni
sen mahdollisti nuo aineet. Voitiin mennä äärirajoilla ja palautuminen tapahtui nopeasti. Voitiin treenata
tarvittavan paljon.
Kiitos hienosta lukuelämyksestä!
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Saajan         Swift: OKOYFIHH
tilinumero     IBAN: FI1354940920064534
						
Saaja
Voutilaisten-Smolanderien 		
sukuseura ry. 				
							
Maksaja
Sirkku Virkkunen
		
Amiraalinkatu 1 C 22			
		
00160 HELSINKI

TILISIIRTO

Allekirjoitus___________________________
					

Viitenro

14106

Tililtä n:o

Eräpäivä

15.12. 2011

Jäsennumero: 		
Lahjoitus:		
Jäsenmaksu:		

410		
______

YHTEENSÄ:		

______
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  Yhteensä:

______
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Lähettäjä:
WS-sukuseura ry
Mattilantie 25
37600 VALKEAKOSKI

Sukuseuran myyntituotteita

									

Tilaus / kpl

Isännänviiri 							
110€
Pöytäviiri 								
30€
Sukututkimus 1556 - 1800 (2004 painos)
20€
Sukutaulu mikrokoossa
5€
Sukuseuran 50-vuotishistoriikki
10€
Hopeinen rintamerkki
8,50€
Kankainen hiha/rintamerkki
2,50€
Olavinlinna-adressi kuorineen
1,50€
Muistopatsas postikortti 						
1,20€
Sukuseuran kirjekuoret C6 10 kpl 					
1,20€
Sukuseuran kirjekuoret C6 25 kpl
2,50€
Kirjeensulkijamerkit 10 kpl
0,50€
Tavinsalmen kuninkaankartano
Anno Domini 1559 –kirjanen
1 kpl
8,50€
5 kpl
25€
Tavinsalmen kuninkaankartano -taulu, koko A4
1,50€
Tavinsalmen kuninkaankartano -postikortit, 4 kpl
1,50€
Per Joensson -muki 						
12€
WS sukuseuramuki
15€
Kahviservetit 10 kpl
2,50€
Värit: keskisininen, vaaleansininen, joulunvihreä, vaaleanvihreä,
joulunpunainen, viininpunainen, kerma, valkoinen, violetti, oranssi,
turkoosinsininen, keskiruskea, limenvihreä
Malli (koko/tilausmäärä)						
Sukuseuran pikee-paita, turkoosi, S-XXL 			
30€
Sukuseuran pikee-paita, musta tai valkoinen S-XXL
25€

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

Miehen		
________		
________

Toimitukseen lisätään postikulut.
Tilaukset: Marita Voutilainen, Vehmersalmentie 11, 71310 Vehmersalmi,
puh 044 5028 697, e-mail: marita.voutilainen@hotmail.com
Tilaajan nimi:_______________________________________
Lähiosoite:_________________________________________
Postinumero:_________ Postitoimipaikka:________________
Puhelinnumero:______________________

12

Naisen
______
______

