WS-wiesti
Voutilaisille ja Smolandereille

Sukuseuran esimies vaihtuu

1/2013

Voutilaisten-Smolanderien sukuseura r.y.
Esimies: Eija Mäki, Lokkitie 1 C 4, 73600 Kaavi, puh. 0400-561 401
Sihteeri: Eeva Voutilainen, s-posti: ws-suku@kolumbus.fi

Pankki: Valkeakosken Osuuspankki, FI13 5494 0920 0645 34 BIC OKOYFIHH

Kuopion alaosasto
Puheenjohtaja: Eija Mäki, Lokkitie 1 C 4, 73600 Kaavi, puh. 0400-561 401
Sihteeri: Marita Voutilainen, Vehmersalmentie 11, 71310 Vehmersalmi, puh. 044-5928 697

WS-wiesti
Julkaisija: Voutilaisten-Smolanderien sukuseura r.y.
Toimittajat ja taitto: Eija Mäki ja Marita Voutilainen

Sähköposti: ws-suku@kolumbus.fi
Kotisivu: www.ws-sukuseura.fi
Facebook: hakusanalla ws-suku

Sisällys:
Esimiehen tervehdys
Sukukirjakuulumisia
Mikko Parviainen sukukirjan toimittajaksi
Vuosikokous 2013
Sukuseuramme toiminta vuonna 2012
Toimintakausi 2013 alkaa naisvaltikan alla
Retusen Voutilan Voutilaisten suvun vaiheita
Vanha sotilaspassi kertoo
Sukuseuramme täyttäessä 65 vuotta - lyhyt historiikki
Tervetuloa Tuusniemelle Sukujuhlaan

Esimiehen tervehdys

Hyvät Sukulaiset. Vuosi on taas vierähtänyt ja olemme pitäneet Sukuseuran vuosikokouksen
Lahdessa 14.4.2013. Valitettavasti aktiivijäseniämme on jäänyt pois toiminnasta ja osallistujia
kokoukseen oli vähän. Esimies Erkki Voutilaisen halutessa luopua tehtävästään jouduimme
etsimään uutta esimiestä. Erkki on toiminut 15 vuotta ansiokkaasti Sukuseuramme esimiehenä ja
tästä haluamme häntä suuresti kiittää. Hänen luovuttaessan nuijan minulle teimme historiaa, kun
sukuumme valittiin ensimmäinen naispuolinen esimies.
Olen Eija Mäki o.s. Ovaskainen ja äitini puolelta Voutilainen. Sukuni on lähtöisin Tuusniemeltä,
jossa ukkini Otto Petter Voutilainen on syntynyt ja kasvanut. Tulin mukaan sukuseuran toimintaan
äitini innoittamana muutettuani parinkymmenen vuoden poissaolon jälkeen takaisin Kuopioon.
Olen toiminut alaosaston puheenjohtajana toistakymmentä vuotta sekä varaesimiehenä. Tällä
hetkellä asun ja työskentelen Kaavilla.
Esimiehen nuijan siirtyessä Savoon toivon, että saamme uusia ja entisiä jäseniä aktiivisesti
toimimaan Kuopion alaosastossa sekä sukuseurassa. Kuopion alaosasto on toiminut aktiivisesti ja
järjestänyt pikkujouluja ja kesäretkiä. Tarvitsemme uusia ideoita toiminnan kehittämiseen ja
mukavaan yhdessäoloon.
Toivotan Teidät kaikki tervetulleeksi Sukujuhlaan Tuusniemellä heinäkuun 13. päivä. Vietetään
mukava ja lupsakka juhla ja tutustutaan toisiimme.

Eija

Sukukirjakuulumisia
Uudistettua sukukirjaa on työstetty talven aikana urakalla. Tavoitteena on saada kirja painokuntoon
ensi syksynä. Kirjasta on tulossa paksu teos ja se on rajattu loppumaan noin vuoteen 1910, koska
seurakuntien arkistot eivät ole myöhemmältä ajalta sukututkijoiden käytössä. Mikäli perheen
ensimmäinen lapsi on syntynyt ennen k.o. vuotta, pyritään koko perhe ottamaan mukaan, jos tiedot
ovat saatavilla.
Suvun apua tarvitaan edelleen, erityisesti valokuvien hankkimisessa. Jos albumeistanne löytyy
valokuvia henkilöistä, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1910 ja haluatte ne mukaan kirjaan, ne
tulisi lähettää / toimittaa kirjan tekijöille viimeistään Sukujuhlassa Tuusniemellä (13.7.2013).
Otamme vastaan kirjan ennakkotilauksia (ei sitovia), jotta saisimme käsityksen kirjan kysynnästä ja
painosmäärästä.

Etsintäkuulutus
Kuka tuntee Johannes (Juho) Voutilaisen?
Johannes oli Kanadan metsätyöläisten ammattiyhdistysliikkeen aktiivi 1920-luvulla ja
hänet murhattiin vuonna 1929. Johanneksen muistoksi on Kanadassa nimetty oma
järvikin. Siirtolaisinstituutin tietojen mukaan Johannes on syntynyt noin vuonna 1899
Kuopion seudulla ja asunut Varpaisjärvellä. Kanadaan hän lähti vuonna 1927.
Jos tiedät jotain Johanneksen suvusta, niin ilmoittele kirjan toimittajille.

Lisätietoja kirjasta:

Marita Voutilainen, Vehmersalmentie 11, 71310 Vehmersalmi
s-posti: marita.voutilainen@hotmail.com
p. 044 5928 697 (iltaisin)

Ilmoitathan tietojesi muutokset sukuseuralle
Asioiden hoitamisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä jäsenpostin oikeaan
osoitteeseen toimittamiseksi toivomme, että ilmoitat meille muuttuneet nimi- ja osoitetietosi
sekä mahdollisen sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi mahdollisimman pian
Jäsenhakemukset: Eija Mäki, Lokkitie 1 C 4, 73600 Kaavi
Jäsentietojen muutokset: ws-suku@kolumbus.fi

Mikko Parviainen sukukirjan toimittajaksi
Kirjoitti: Marita Voutilainen

Vuoden 2011 parhaan sukukirjan toimittaja Mikko Parviainen lupautui mukaan sukukirjatyöhömme
sukututkimuspäivillä Kuopiossa maaliskuussa 2012.
Mikko on kuopiolainen historianopettaja ja sukututkija. Hän aloitti sukututkimuksen 1990-luvulla
tekemällä omille lapsilleen sukutaulut näiden esivanhemmista. Sen jälkeen harrastus on vienyt
miehen mukanaan. Suuri urakka oli Savon Parviaisten vuonna 2011 ilmestynyt kirja "Par sattoo
vuotta Savon Parvijaisija". Mikon sukujuuret ovat lähtöisin Riistavedeltä, jossa Parviaisia on asunut
1500-luvulta lähtien. Parviaiset ovat tyypillinen koillis-savolainen suku ja siihen on naitu useita
Voutilaisia tai Smolandereita, joten näitäkin löytyy Mikon esivanhemmista. Yhtenä esi-isänä
voidaan pitää myös Per Jönssonia.
Voutilaisten sukututkimukseen Mikko ajautui avioliiton kautta. Myös sukuseuratoiminta kuuluu
Mikon harrastuksiin. Hän on Parviaisten sukuseuran hallituksen jäsen ja kuuluu nyt myös WSsukuseuraan.

Vuosikokous Lahdessa 14.4.2013
1

§

2

§

Kokouksen avaus ja laillisuus
Esimies Erkki Voutilainen avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti kokoonkutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Poisnukkuneet
Kaisa Voutilainen no 344, Kari Taivainen no 800, Pentti Olavi Voutilainen no 618,
Matti Kalervo Voutilainen no 285, Osmo Voutilainen no 239

3 §

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Puheenjohtajaksi valittiin Erkki Voutilainen, sihteeriksi Sirkka-Liisa Voutilainen,
pöytäkirjantarkastajiksi Merja Ilmoniemi ja Eeva Voutilainen

4 §

Esitettiin hallituksen kertomus päättyneen vuoden toiminnasta ja samoin tilit ja
toiminnantarkastajan lausunto.

5 §

Käsitellään hallituksen valmistelemat sääntömuutosasiat
Sääntömuutoksista ei voitu päättää, koska valmistelu ei ehtinyt tähän kokoukseen.

6 §

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja taloudenhoitajalle vuosikokousasioita
Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle

7

§

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
Päätettiin pitää jäsenmaksut entisinä ja pyritään saamaan lisää jäseniä esim.
WS-viestin kampanjalla.

8

§

Määrätään esimiehen ja hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot
Heille ei makseta palkkioita

9

§

Esitetään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkaneelle toimintavuodelle
Esitettiin ja hyväksyttiin.

10

§

Valitaan seuran esimies
Valittiin Eija Mäki

11

§

Valitaan hallituksen muut jäsenet
Erovuorossa: Päivi Kankkunen ja Erkki Smolander, eroa pyytänyt Merja Rämö
Valittiin Erkki Voutilainen (Eija Mäen tilalle) ja Anu Voutilainen (erovuoroisten tilalle).

12 §

Valitaan toiminnan tarkastaja ja varahenkilö vuodeksi 2013
Valittiin Marianne Lemström (varsinainen) ja Mirja Kostiainen (vara)

13 §

Päätetään seuraavasta sukukokouksesta
Sukukokous ja –juhla 13.7.2013 (Tuusniemellä)

14 §

Päätetään muista 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.
Ei ollut asioita.
Kokouksen päättäminen
Esimies päätti kokouksen ja kiitti sukuseuraa menneistä vuosista klo 16.25.

15 §

Vuosikokous Lahdessa 14.4.2013. Vas. Eija Mäki, Marita Voutilainen, Merja Ilmoniemi, Sirkka-Liisa
Voutilainen, Anu Voutilainen, Juha Ilmoniemi, Eeva Voutilainen ja Erkki Voutilainen.
Kuva: Erkki Voutilainen

Hallituksen uusi jäsen esittäytyy
Olen Anu Voutilainen, hallituksen tuorein jäsen. Olen kotoisin
Liperistä, muutin Lahteen 2004.
Työskentelen metallipajassa, ja sopivana vastapainona työlle ja
ajatusten kaikesta irti saamiseksi onkin tullut rakkaaksi harrastus,
moottoripyöräily.
Muutoin tykkään harrastaa kaikenlaista käsillä tekemistä, missä
voi myös vaivata päätään - ompeleminen, 8-jalkaisten lemmikkien
ja huonekasvien hoito sujuu siinä kun moottori-/polkupyörän
huolto :)

Sukuseuramme toiminta vuonna 2012
Vuosikokous pidettiin Kuopion Musiikkikeskuksessa, samanaikaisesti Suomen Sukututkimusseura
ry ja Savon Sukututkimusharrastajat ry järjestämien 35. Valtakunnallisten Sukututkimuspäivien
aikana eli sunnuntaina 18.3.2012.
Vaikka olimmekin sukumme syntysijoilla, ei meitä paikalla ollut kuin 9 henkilöä, mutta onneksi
olimme sentään päätösvaltaisia, jotta hallitukselle ja taloudenhoitajalle voitiin myöntää
vastuuvapaus 2011 tileistä.
Esimieheksi saimme edelleen suostuteltua Erkki Voutilaisen ja erovuoroiset hallituksen jäsenet
Juha Ilmoniemi, Merja Ilmoniemi, Eija Mäki, Eeva Voutilainen, Lilja Voutilainen oli melkein
pakotettava jatkamaan hallituksessa. Saimme hallitukseen myös yhden uuden jäsenen, Leila
Tuovisen Kuopiosta.
Vuonna 2012 hallituksen kokoonpano oli seuraava:
esimies Erkki Voutilainen, varaesimies Juha Ilmoniemi, Merja Ilmoniemi, Päivi Kankkunen, Eija
Mäki, Merja Rämö, Erkki Smolander, Leila Tuovinen, Eeva Voutilainen, Lilja Voutilainen, Marita
Voutilainen ja sihteeri Sirkka-Liisa Voutilainen.
Taloudenhoitaja Marja-Leena Niskanen ja jäsenrekisterin hoitajaTapio Niskanen olivat sukuseuran
ulkopuolelta.
Työryhmät olivat: hallituksen työryhmä; Eija Mäki, Eeva Voutilainen, Erkki Voutilainen ja SirkkaLiisa Voutilainen
Sukukirjatyöryhmä; Mikko Parviainen, Päivi Kankkunen, Erkki Voutilainen, Marita Voutilainen
Sukukokoustyöryhmä; Eija Mäki, Leila Tuovinen, Marita Voutilainen, Erkki Voutilainen
Arkistotyöryhmä; Juha Ilmoniemi, Merja Ilmoniemi, Päivi Kankkunen, Merja Rämö
Sukuseuran s-postin lukijana ja välittäjänä toimi Eeva Voutilainen
Toiminnan tarkastajana; Marianne Lemström ja varalla Mirja Kostiainen.
Toimintakauden hallitus kokoontui kaksi kertaa. Asioita hoidettiin sähköpostitse ja työryhmät pitivät
yhteyttä toisiinsa myös puhelimitse.
Sukukirjan tekoon saimme valjastettua Marita Voutilaisen, miehensä Mikko Parviaisen kanssa,
joten sukukirjan on tarkoitus valmistua jouluksi 2013.
Kuopion ala-osasto järjesteli tulevaa sukuseuran 65-vuotissukujuhlaa ja –kokousta Tuusniemelle.
Pikkujoulua vietettiin perinteisesti teatterissa katsomalla Aapelin “Siunattu hulluus”, ja sen jälkeen
ruokailu paikallisessa ravintolassa.

Toimintakausi 2013 alkaa naisvaltikan alla
Vuosikokous pidettiin 14.4.2013 Rautatienkatu 3, Lahdessa, Merja Ilmoniemen työpaikan tiloissa ja
meitä urhoollisia oli paikalla vain 10 henkilöä, joista yhdeksän jäsentä. Onneksi hallituksen
ulkopuolelta oli kaksi jäsentä, että saimme hallitukselle ja taloudenhoitajalle vastuuvapauden.
Vuosikokouksessa saatiin uusi esimies (nainen) Eija Mäki, joka on luotsannut useita vuosia
Kuopion ala-osastoa. Hallitukseen Eija Mäen tilalle, vuosille 2013-2014 valitsimme entisen
esimiehemme Erkki Voutilaisen ja erovuoroisten ja muuten poisjäävien hallituksen jäsenten tilalle
saatiin vain yksi ainoa henkilö, joka edustaa nuorempaa sukupolveamme, Anu Voutilainen
Lahdesta.
Hallituksen kokoonpano 2013-2014 on seuraava: Juha Ilmoniemi, Merja Ilmoniemi, Leila Tuovinen,
Anu Voutilainen, Eeva Voutilainen, Lilja Voutilainen, Marita Voutilainen ja Sirkka-Liisa Voutilainen.
Taloudenhoitajana jatkaa Marja-Leena Niskanen ja jäsenrekisterinhoitajana Tapio Niskanen
(sukuseuran ulkopuolelta).
Hallitus järjestäytyi seuraavasti: varaesimies Juha Ilmoniemi,
Sihteeri ja sukuseuran s-posti Eeva Voutilainen,
Myynti- ja markkinointisihteeri sekä sukutietojen tallentaja Marita Voutilainen.
WS-wiestin päätoimittaja Eija Mäki ja taitto jäi Marita Voutilaisen vastuulle.
Kotisivujen hoitaja päätetään myöhemmin.
Sukuseuralle avattiin Fasebook –sivut ja niistä vastaa Anu Voutilainen

Työryhmät
Sukukirjatyöryhmä Mikko Parviainen, Erkki Voutilainen ja Marita Voutilainen
Sukujuhla ja –kokoustyöryhmä Eija Mäki, Leila Tuovinen ja Marita Voutilainen
Arkistotyöryhmä Merja ja Juha Ilmoniemi (sukuseuran tietojen skannaus).
Hallituksen työryhmää ei nyt vielä nimetty.

Toiminta
Sukujuhla ja –kokous lauantaina 13.7.2013 Tuusniemellä ja mahdollisesti pikkujoulu jossain
muodossa.
Sukukirjan valmistuminen ja – myynti.
Osallistuminen syksyllä 2013, Vantaalla järjestettävään Kuulutko Sukuuni –tapahtumaan, jonka
pääasiallisena järjestäjänä on Vantaan sukututkijat yhdessä Sukuseurojen keskusliiton (SSK),
Sukututkimusseuran ja Karjalaliiton kanssa.
Osallistuminen SSKn kevät- ja syyskokouksiin sekä seminaariin.

RETUSEN VOUTILAN VOUTILAISTEN SUVUN VAIHEITA
Kirjoitti: Esko Voutilainen

Ukkini Olli Heikki Voutilainen ja puolisonsa Iida Maria Järveläinen.

Voutilan tila Koillis-Savossa Kaavin pitäjän Retuiskylässä on ollut Voutilaisten suvun omistama ja
asuttama sukutila vuodesta 1695 lähtien. Tilan omistus on siirtynyt aina isältä pojalle. Tänä aikana
tilaa on omistanut 9 Voutilaisten suvun jäsentä puolisoineen. Tarkastelen tässä tekstissä Retusen
Voutilan sukuhaaran vaiheita aina Per Jönssonista isovanhempiini Olli Henrik ja Iida Maria
Voutilaiseen saakka.
Kuten tunnetaan, Tavinsalmen kuninkaankartanoon määrättiin Ruotsin Smålannista syntyisin oleva
Per Jönsson niminen nihti (sotilas) kruunuvoudiksi. Hän palveli siihen saakka Olavinlinnassa
vartiosotilaana. Jönssonin elinaikana kruunuvoudintila lakkautettiin ja hän jäi ilmeisesti tälle tilalle
Tavinsalmeen maata viljelemään. Per Jönssonin aikalaisina historiasta tunnetaan mm. Galileo
Galilei, Mikael Agricola ja Martti Luther.
Jönssonilla oli kaksi poikaa, Pekka ja Lauri. Heidän sukunimenään esiintyi Smolandh. Pekka viljeli
maata Vuorisalossa lähellä Tavinsalmea. Hänellä oli myös Pekka-niminen poika, joka jatkoi
maanviljelyä isänsä tilalla. Tässä vaiheessa sukunimeksi muotoutui Smålander. Pekka
Smålanderilla oli edelleen Pekka-niminen poika ja hän siirtyi maata viljelemään Kuopion
Jänissaloon.
Jänissalon Pekka Smålanderin Paavo-niminen poika sai kartanoherran luvalla viljeltäväkseen
Kaavin Retusessa nro 1 rekisterissä olevan tilan vuonna 1695. Tässä vaiheessa sukunimi
muotoutui Voutilaiseksi. Paavo Voutilainen (s. 1660 ja k. 1728) oli yhdessä puolisonsa Gerdrud
Räsäsen kanssa Voutilan tilan perustaja ja 1. omistaja vuoteen 1726 saakka. Tämän suvun
vaiheet esiintyvät sukumme taulussa joka kohdassa kaikkein alimpana ketjuna.
Paavon poika Aatami (s. 1698 ja k. 1766) oli Voutilan 2. omistaja yhdessä puolisonsa Brita
Savolaisen kanssa. He omistivat tilan vuodesta 1726 vuoteen 1764 saakka.
Aatamin poika Paavo (s. 1727 ja k. 1781) oli Voutilan tilan seuraava omistaja. Hänen puolisonsa oli
Anna Räsänen. He viljelivät tilaa vuodesta 1764 vuoteen 1781 saakka.

Aatami Paavonpoika Voutilainen (s. 1754) oli Voutilan tilan 4. omistaja yhdessä puolisonsa Helena
Mustosen kanssa. Aatami ja Helena omistivat tilan 1781–1821.
Aatami Aataminpoika (s. 1792) oli seuraava omistaja puolisonsa Anna Kerttu Lipposen kanssa. He
omistivat tilan 1821–1871.
Ukkini isä Juho Aataminpoika Voutilainen oli Voutilan tilan 6. omistaja puolisonsa Tiina Maria
Tukiaisen kanssa. He omistivat Voutilan tilan 1871–1900.
Ukkini Olli Henrik Voutilainen, syntynyt Retusessa 1877 ja kuoli kotonaan Voutilassa 1950. Olin
tuolloin juuri 4 vuotta täyttänyt poika, muistan hyvin kuolinpäivän huhtikuun 28. päivänä ja ne
surulliset tehtävät, jotka talon isännän poismeno aiheutti talon väelle ja läheisille. Ukkini Olli Henrik
oli Voutilan tilan 7. omistaja yhdessä puolisonsa Iida Maria Järveläisen kanssa. He viljelivät tilaa
1900–1938. Ukkini eli Voutilassa kolmen Venäjän keisarin ja seitsemän Suomen presidentin
hallitessa maata.
Ukkini Olli Henrik Voutilainen ja hänen 11 vuotta vanhempi veljensä Juho Eerik Voutilainen jakoivat
tilan vuonna 1900 kahtia ja viljelivät maata tällä tavoin omilla puoliskoillaan, jotka olivat vielä
kuitenkin hyvin elinkelpoisia pinta-alaltaan. Tilojen raja vedettiin pitkän asuinrakennuksen keskellä
sijaitsevan läpiajettavan porstuan kohdalta rakennuksen poikki. Ukkini siirsi oman rakennuksen
puolikkaansa seuraavana kesänä noin 30 metrin päähän alkuperäisestä rakennuksesta. Tämä
rakennus palveli Voutilan päärakennuksena vuoteen 1963, jolloin se purettiin uuden
asuinrakennuksen valmistumisen myötä. Tämän kirjoittaja sai tehtäväkseen tuolloin 17-vuotiaana
nuorena miehenä hoitaa uutta moottorisahaa käyttäen tämän synnyinkotinsa purkamistehtävän.

Lehtemme kaipaa tarinoita ja juttuideoita
Lojuuko pöytälaatikossasi runoja, tarinoita, elämänkertoja,
valokuvia tai piirustuksia, jotka haluaisit muidenkin
luettavaksi tai nähtäväksi ws-viestiin?
Seuran virallisten asioiden lisäksi julkaisemme mielellämme
erilaisia Voutilaisten-Smolanderien 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.

Vanha sotilaspassi kertoo
Kirjoitti: Mikko Parviainen
Piirongin laatikoista ja kotiarkistoista löytyy monenlaisia asiakirjoja ja dokumentteja, jotka kertovat
menneistä ajoista. Alla tuusniemeläisen Otto Voutilaisen (s. 26.5.1897) sotilaspassi vuodelta 1920.
Otto astui vakinaiseen palvelukseen huhtikuun 25. päivänä 1919
ja hänen palvelusaikansa kesti yhden vuoden 5 kuukautta ja 22
päivää. Reserviin Otto siirtyi lokakuussa 1920. Kesällä 1920 Otto
oli pitkällä lomalla (10.5. - 25.9). Passissa todetaan Oton
käytöksen olleen hyvän eikä häntä rangaistu palvelusaikana.
Mielenkiintoinen kohta passissa on maininta Oton
osallistumisesta Kuopion taisteluihin kansalaissodassa 1918.
Otto, kuten useimmat muutkin suomalaiset, jotka lähtivät
sotimaan, ei siis ollut saanut ennen sotaa minkäänlaista
sotilaskoulutusta. Kuopiossa sota alkoi helmikuun ensimmäisen
päivän aamuna. Punaiset olivat asemissa kasarmilla ja valkoiset
torin tienoilla ja molemmat odottivat ulkopuolelta tulevaa apua.
Tuusniemeltä lähdettiin kummallekin puolelle. Punaisten leireihin
riensi noin 50 tuusniemeläistä ja valkoisten puolelle Oton lisäksi
16 muuta. Taistelut Kuopiossa jäivät vähäisiksi. Kun valkoiset
saivat tykkejä, joilla ammuttiin muutama täysosuma kasarmille, punaiset antautuivat. Sodan
jälkimainingit vankileireineen ja teloituksineen olivat myös Kuopiossa ja Tuusniemellä traagiset.
Huhtikuun lopulle asti Otto sitten suoritti vahtipalvelusta rintaman takana.
Vanhoissa sotilaspasseissa ei tietenkään ole valokuvaa asevelvollisesta, vaan hänestä annetaan
kirjallinen kuvaus. Oton pituudeksi mainitaan 160 cm ja painoksi 63 kg. Vartaloltaan hän oli
tanakka ja rinnan ympärys oli 94 cm. Oton leuka oli pyöreä, nenä sisään kaareva ja suu tavallinen
sekä hiukset vaaleat.
Oton sotilaspassin välissä on myös määräys liikekannallepanon varalta jatkosodan ajalta. Otto oli
erikoiskoulutukseltaan autonkuljettaja ja jatkosodan aikana ikääkin oli kertynyt, joten hänelle
myönnettiin lykkäystä sotapalvelukseen astumisesta. Oton tuli kuitenkin ilmoittautua H. Saastamoisen konttorissa autonkuljettajan tehtäviin, kun kuulutus liikekannallepanosta julkaistaan.
Ohjeissa liikekannallepanosta määrätään, mitä sotilaan tuli ottaa mukaansa. Muonaa tuli olla
kolmeksi päiväksi ja paljon varusteita, joista valtio sitten maksaisi korvauksen. Varusteissa piti olla
kunnolliset saappaat, kaksi alusvaatekertaa, kaksi paria sukkia, villapaita, käsineet, selkäreppu,
pyyheliina, sotilasmallinen ulko-oleskeluun sopiva puku, päällystakki, lakana tai lumipuku, puukko,
neula ja lankaa, ruoka- ja juoma-astia, lusikka, talvella sukset ja jos omisti niin ase panoksineen
sekä kiikari ja kompassi. Suojeluskuntalaisten tuli saapua täysissä varusteissa.

Sukuseuramme täyttäessä 65 vuotta - lyhyt historiikki
Sukukokoukset:
1. 1950 Maaninka, Tavinsalmi (80 henkeä)
2. 1953 Kuopio, Puijon maja (57 henkeä)
3. 1956 Kuusjärvi, Maljasalmi (80 henkeä)
4. 1960 Savonlinna, Olavinlinna (74 henkeä)
5. 1963 Savonlinna, Hotelli Tott (17 henkeä)
6. 1966 Tampere, A. & R. Grundströmin luona (34 henkeä)
7. 1968 Helsinki, Ravintola Mondi (89 henkeä)
8. 1970 Mikkeli (91 henkeä)
9. 1973 Tuusniemi, Toivo Smolanderin tila (263 henkeä)
10. 1976 Imatra, Mansikkalan koulu (73 henkeä)
11. 1978 Siilinjärvi, Jännevirran lomakeskus (189 henkeä)
12. 1981 Maaninka, Kupiniemi (128 henkeä)
13. 1984 Helsinki, Hotelli Seurahuone (92 henkeä)
14. 1986 Ilomantsi, kunnantalon auditorio (59 henkeä)
15. 1988 Kuopio, kaupunginkirjaston kokoussali (60 henkeä)
16. 1991 Outokumpu, Kummun koulun auditorio (114 henkeä)
17. 1994 Mikkeli, konsertti- ja kongressitalo Mikael (106 henkeä)
18. 1995 Kuopio, Hotelli Iso-Valkeinen (85 henkeä)
19. 1997 Maaninka, seurakuntatalo (76 henkeä) / Tavinsalmen kuninkaankartanon 450-vuotisjuhla
20. 2000 Polvijärvi, Koskipirtti, Rauanlahden vanha koulu (120 henkeä). / Tuomas Voutilaisen
jälkipolvien kanssa.
21. 2002 Mikkeli, loma- ja toimintakeskus Mäntyniemi
22. 2005 Rautalampi, Törmälä kurssi- ja lomakeskus (35 henkeä)
23. 2008 Savonlinna, Savonlinnan kristillinen opisto
24. 2011 Ähtäri, Valkeisen lomakylä (peruttiin osanottajien vähyyden vuoksi)
25. 13.7.2013 Tuusniemi, koulukeskus
Sukuseuramme esimiehet:
1948-1962 maalarimestari Antti Voutilainen
1962-1968 opettaja Mauri Voutilainen
1969-1972 liikkeen harjoittaja Otto Voutilainen
1973-1983 lääninhallituksen tarkastaja Aarne Smolander
1983-1989 FM Jouko J Voutilainen
1989-1998 maaherra Uki Voutilainen
1998-2013 DI Erkki Voutilainen
2013- bioanalyytikko Eija Mäki

Ulkomaanretket:
27.-30.6.1975 Smoolanti, Ruotsi (39 henkeä)
13.-20.4.1984 Budapest, Unkari (26 henkeä)
5.-9.6.1987 Smoolanti, Ruotsi (38 henkeä)
15.-22.10.1989 Pariisi, Ranska (29 henkeä)
10.-13.6.1993 Pietari, Venäjä (laivaristeily, 36 henkeä)
7.-9.10.2003 Keski-Viron Kartanokierros, Kartanomatka aatelisten jäljillä Matka Senioreiden
kanssa (3 henkeä)

Tervetuloa Tuusniemelle
65-vuotis Sukujuhla ja –kokous
lauantaina 13.7.2013 klo 9:00 alkaen

Tuusniemen koulukeskuksessa (Keskitie 34-38, 71200 Tuusniemi)

9:00

Ilmoittautuminen ja kahvi

11:00

Lounas

12:00

Sankarihaudoilla käynti
-

13:00

puhe Risto Voutilainen
seppeleen lasku
yhteislaulu ”Siunaa ja varjele meitä”

Sukujuhla
-

yhteislaulu
tervehdyssanat esimies Eija Mäki
Tuusniemen tervehdys Matti Smolander
tanhuesitys
tarinointia Tuusniemen historiasta Lassi Happonen
tanhuesitys
ansiomerkkien jako
päätössanat
yhteislaulu

Ohjelmaan voi tulla muutoksia.
Ryhmäkuva (Mikko Kauppinen)
15:00

Kahvi

15:30

Sukukokous

-

18:00

esimiehen avauspuhe + katsaus seuran toimintaan edellisen sukukokouksen jälkeiseltä
ajalta
muistosanat kuolleista seuran jäsenistä
valitaan tarvittaessa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
käsitellään vuosikokouksen ja hallituksen sukukokoukselle tekemät esitykset sekä
jäsenten mahdollisesti esittämät asiat
päätetään seuraava sukukokouspaikka

Risteily Juojärvellä (1,5 tuntia)

Päivän aikana Teillä on mahdollisuus mm. otattaa valokuva itsestänne / perheestänne, tutustua
sukutietopisteeseen (sukutietojen tarkistus, skannaus ym.), ostaa sukutuotteita sekä katsella vanhoja
valokuvia ym. arkistosta löytynyttä.
Osallistumismaksu

Risteilyn hinta

Aikuiset

35€

15€

Lapset 7-12 v

17€

7€

Hintaan sisältyy: aamupäiväkahvi, lounas seisovasta pöydästä sekä iltapäiväkahvi.
Osallistumismaksu ja risteily maksetaan käteisellä paikan päällä.

Sitovat ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot 17.6.2013 mennessä kirjeitse, s-postilla tai puhelimitse.
Ilmoita samalla osallistutko risteilylle.
Eija Mäki

Marita Voutilainen

Lokkitie 1 C 4

Vehmersalmentie 11

73600 Kaavi

71310 Vehmersalmi

puh. 0400 561 401 (iltaisin)

puh. 044 5928 697 (iltaisin)

eija.maki4@luukku.com

marita.voutilainen@hotmail.com

Toivomme Teidän ottavan mukaanne valokuvia 1800-luvulla tai 1900-luvun alussa syntyneistä
henkilöistä skannattavaksi sukukirjaa varten, jonka on tarkoitus valmistua ensi vuonna. Kuvat saavat olla
albumissa ja ne voidaan skannata siitä paikan päällä.

Yhdistä kesälomamatkasi ja Sukujuhla. Ota aikaa ja tutustu
luonnonkauniiseen Tuusniemeen.

Jos tulet Kuopion suunnasta - poikkea Rotkolaaksossa. Jos tulet
Joensuusta päin - pysähdy Ohtaansalmelle. Jos tulet Luostaritietä pistäydy Valamossa.
Tuusniemeltä löytyy monenlaisia majoituspalveluja.
Lisätietoja www.tuusniemi.fi

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

SUKUSEURAN MYYNTITUOTTEITA
Tilaus / kpl
Isännänviiri
Pöytäviiri
Sukutaulu mikrokoossa
Sukuseuran 50-vuotishistoriikki
Hopeinen rintamerkki
Kankainen hiha/rintamerkki
Olavinlinna-adressi kuorineen
Muistopatsas postikortti
Sukuseuran kirjekuoret C6
Kirjeensulkijamerkki
Tavinsalmen kuninkaankartano
Anna Domini 1559 -kirjanen

10 kpl
25 kpl
10 kpl

110€
30€
5€
10€
8,50€
2,50€
1,50€
1,20€
1,20€
2,50€
0,50€

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

8,50€
__________
25€
__________
Tavinsalmen kuninkaankartano -taulu, koko A4
1,50€
__________
Tavinsalmen kuninkaankartano -postikortit
4 kpl
1,50€
__________
WS sukuseuramuki
15€
__________
Kahviservetit
10 kpl
3€
__________
Värit: vihreä, punainen, keskisininen, vaaleansininen,
turkoosi, kerma, vaaleavioletti, keskiruskea, vaaleanpunainen
Ruokaservetit
10 kpl
3,50€
__________
Värit: vihreä, punainen, lime, kerma, turkoosi,
vaalensininen, vaaleanpunainen
1 kpl
5 kpl

Malli (koko/tilausmäärä)
Sukuseuran T-paita, harmaa,106/116/128cm, S (poistotuote) 5€
________
Sukuseuran pikee-paita, turkoosi, S-XL
30€
________
Sukuseuran pikee-paita, musta tai valkoinen, S-XXL
25€
________

Miesten
________
________
________

Toimitukseen lisätään postikulut.
Tilaukset: Marita Voutilainen, Vehmersalmentie 11, 71310 Vehmersalmi,
puh. iltaisin 044-592 8697, s-posti: marita.voutilainen@hotmail.com
Tilaajan nimi: ____________________________________
Lähiosoite: ______________________________________
Postinumero: _________ Postitoimipaikka: ______________
Puhelinnumero: ____________________________

Naisten

