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Esimiehen tervehdys 

 

 

Rakkaat sukulaiset! 

Elämme nyt vuoden pimeintä aikaa, joten nyt on hyvä palautella mieliin kuluneen vuoden 

tapahtumia.  

Keväällä saimme kuulla suruviestin Merja Rämön kuolemasta. Hän oli lämminsydäminen ja 

aktiivinen jäsen ja jätti suuren aukon sukuseuraan. Seuraavalta sivulta voitte lukea Päivi 

Kankkusen kirjoittaman muistokirjoituksen Merjasta. Muistelemme Merjaa lämmöllä ja rakkaudella. 

Paljon on tapahtunut myös positiivisia ja mukavia asioita, kuten Sukujuhlan vietto Tuusniemellä 

hyvässä säässä ja isolla porukalla. Kiitos kaikille osallistuneille. Te, jotka ette päässeet mukaan, 

voitte lukea juhlista ja katsella kuvia lehdestä. 

Suurin ja odotetuin tapahtuma kuitenkin on ollut kauan odotetun Sukukirjan ilmestyminen. Kirjan 

julkistamistilaisuus pidettiin Tuusniemellä. Kirjan esittelytilaisuus on vielä Kuopiossa 

Joulukahvituksen yhteydessä. Tervetuloa ketkä pääsette mukaan. 

Tapahtumarikkaan vuoden jälkeen ajatukset on suunnattu jo tulevaisuuteen ja suunnitteilla on mm. 

matka Saksaan ensi syksynä. Katso ilmoitusta takakannessa. Toivotan kaikille mukavia lukuhetkiä 

lehden parissa. 

 

Kaikille toivotan Rauhallista ja Hyvää Joulua sekä Siunausta tulevalle vuodelle 2014! 

 

     Eija  

   



Merja Rämö 1957-2013 

 

 Merja Kirsi Helena Rämö, o.s. Kemppainen kuoli 
pitkällisen sairauden uuvuttamana 16.4.2013 kotonaan 
Helsingin Tapanilassa. Merja oli syntynyt Vuolijoella 
31.1.1957. Merja oli Sinikka (o.s. Voutilainen) ja Pentti 
Kemppaisen nelilapsisen perheen nuorin ja ainoa tytär.  
 
Kari ja Merja avioituivat 1979 ja saivat lapset Teemun ja 
Essin. Päivätöissä Merja oli koulutussihteerinä 
Kehitysvammaliitossa. Muutettuaan Tapanilaan alkoi 
yhteinen harrastus: remontoiminen ja puutarhanhoito. 
Suuri remontti suuressa talossa tehtiin pääasiassa Merjan 
ja Karin yhteistyöllä.  
 
Merja oli lämpimällä ja välittävällä tavalla sosiaalinen. 
Yhteydenpito sukuun ja ystäviin oli hänelle luontaista ja 
vaivatonta. Kari toimi sukuseurassamme ahkeraan Merjan 
apuna ja on isännöinyt monia sukuseuran hallituksen 
kokouksia kotonaan toimien siinä sivussa kokoukseen 
osallistuvien hallituksen jäsenten lasten lastenvahtina. Kari 

ja Merja olivat verraton tiimi, heistä välittyi keskinäinen rakkaus ja yhdessä tekemisen ilo. Vieraalla 
oli hyvä olla heidän seurassaan. Ja eipä aikaakaan, kun et enää tuntenutkaan itseäsi vieraaksi 
vaan sukulaiseksi. Pikkuinen tyttären tytär Emmi ehti mummille iloksi! 
 
Merja liittyi sukuseuraamme 1990 ja toimi siitä lähtien aina sairastumiseensa saakka yhtenä sen 
kantavista voimista. Kuopion osastossa toimivat aktiivisesti myös hänen äitinsä Sinikka, enonsa 
Eino (osaston pitkäaikainen puheenjohtaja) sekä tätinsä Aili (osaston pitkäaikainen sihteeri). 
 
Merja toimi monella tavalla sukuseuramme hyväksi. Hän huolehti tuotteista: niiden ideoinnista, 
hankinnasta ja myynnistä, vastasi puhelimitse monen moisiin tiedusteluihin, postitti WS-viestejä 
yhdessä Ullan kanssa, toimi työryhmissä, järjesti hallituksen kokouksia, jotka hyvin usein olivat 
hänen kotonaan, järjesti vuosikokouksia, jotka taas olivat usein hänen työpaikkansa mainioissa 
tiloissa. Hän oli toimen nainen. 
 
Merja oli iloinen, huumorintajuinen, avulias, helposti lähestyttävä, puhelias, energinen, myönteinen, 
rohkaiseva. Ei ole vaikeaa näiden adjektiivien löytäminen. Tiesimme, että hänellä oli jo ennen 
lopullista hivuttavaa sairautta pitkäaikainen vaiva, jonka aiheuttamat kivut ja vaivat hän kesti 
urheasti. 
 
Sukuseuramme on menettänyt yhden koossapitävistä voimistaan. Olemme menettäneet rakkaan 
ystävän. Ja silti ikävän ja luopumisen kipeyden yli voimistuu kiitollisuuden tunne. Kiitollisuus siitä, 
että olemme saaneet tuntea Merjan ja työskennellä hänen kanssaan. Merja ei lähtenyt jälkiä 
jättämättä. 
 
Päivi Kankkunen 
 

 

 

 

 

 



Kesällä juhlittiin Tuusniemellä 

Kuvat: Erkki Voutilainen 

Sukuseuramme järjesti 65-vuotis juhlansa Tuusniemen koulukeskuksessa lauantaina 13. päivänä. 

Paikalle kokoontui toista sataa nihti Per Jönssonin jälkeläistä.  

Tuusniemen kunnan tervehdyksen 

juhlaan toi Hannu Smolander, joka 

kertoi Tuusniemen kunnan tilanteesta 

tällä hetkellä. Vaikka kunnan 

taloudellinen tilanne on vaikeutunut ja 

väestökehitys on huolestuttava ja 

mahdollisia kuntaliitoksia on tulossa, 

ei tuusniemeläisyys häviä. Erityisen 

vireästi toimivat paikalliset 

kyläyhdistykset. Smolanderien ja 

Voutilaisten roolista Tuusniemen 

kunnalliselämässä Hannu totesi, että 

heitä on ollut yhtäjaksoisesti kunnan 

päättävissä elimissä ainakin 40 

vuotta. 

Hannu Smolander   

Juhlapuheen tilaisuudessa piti Lauri Happonen. Hän valotti Tuusniemen historiaa lähes 500 

vuoden ajalta, aloittaen seudun asuttamisesta, kertoen Tuusniemen seurakunnan ja kunnan 

synnystä ja päätyen nykyisiin kuntaliitossuunnitelmiin. Happonen muisteli 1970-luvun 

kuntaliitosaikeita Riistaveden kanssa ja kuinka tuolloin varoiteltiin "maalaistyttö" Riistavettä 

lähtemästä "kaupunkilaisylkä" Kuopion matkaan. Paljon parempi sulhaskandidaatti, ainakin 

tuusniemeläisten mielestä, olisi ollut Tuusniemi. 

Musiikista juhlassa vastasivat 

kanteleen soittaja Helvi Hannula 

Juankoskelta sekä tanhu- ja 

soitinryhmä Rettelo Säyneisistä. 

Päivän päätteeksi risteiltiin vielä 

Juojärvellä ja moni paikallinenkin 

suvun edustaja totesi, ettei ollut nähnyt 

kotiseutuaan sieltä käsin. 

 

 

 

 

 

 

Lauri Happonen 

 

 

 



 
 

Juhlayleisöä 

 

 
 

Sukutietopiste kiinnosti monia. 



 Vanhoista 

albumeista etsittiin 

tuttuja ja välillä 

ostettiin 

sukutuotteita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuus juhliin 

Olj sukukkous alakana Tuusniemellä 

Kaekki ollu olj hyvällä mielellä 

Kahvia ensin ja ruokoo nappaan 

Sehän se soppii aluks tähä savolaesee tappaan 

Ollu olj hiljentymisen aeka ja muistettu heitä 

Sankarvaenajia, poisnukkuneita 

Tulin paekalle ja mittee minun silimät näki 

Kaikki muut olj hiljoo paetsi puhheenjohtaja Mäki 

Puhheen pit hyvän, alako keppeempi vaehe 

Mussiikin soetto ja tanhu olj aehe 

Historiikkija paekan ja rinikoehi jakkoo 

Ja porukka laalu se peätöksen takkoo 

Kuvvaannii piästii ja kahvija tuasj juotii 

Sukulaesuus suhteeta esille tuotii 

Sitte alako viimenj ne arpajaeset 

Tarkkana seoras niitä miehet ja naeset 

Kirjakii tulloo ja kokkookset luistaa 

Hyvillä mieli tämä juhla nyt muistaa 

Hyvvee risteely naatintoo vielä toevotin teelle 

Ku tämä poeka viimenj lähti jo meelle 

Väinö Voutilainen, Varpaisjärvi 

 

  



 

 



 

 
 

 

 



Sukukirja on valmis 

Vuosia kestänyt suururakka saatiin viimein päätökseen. Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin 
Tuusniemen Virastotalon valtuustosalissa 9.11.2013. 
Kirjasta tuli järkälemäinen teos, sivuja siinä on 920 ja perhetauluja lähes 2500. Teoksessa on 
esitelty Per Jönssonin jälkipolvia 1500-luvulta 1900-luvun alkuun. Takaraja 1900-luvun alkuun 
syntyi käytännön pakosta, kun seurakuntien arkistot sulkeutuivat joitakin vuosia sitten sata vuotta 
nuoremman aineiston osalta. Kirja jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa yhdistetään 
suvun vaiheita Suomen ja maailman historian tapahtumiin, toisessa kerrotaan 
Voutilaisten/Smolanderien tarinoita ja kolmannessa (suurin osa kirjaa) ovat sukutaulut. 
Julkistamistilaisuudessa toinen kirjan toimittajista, Mikko Parviainen, esitteli kirjaa. Kirjan 
ensimmäinen kappale luovutettiin Teuvo Voutilaiselle, joka voitti sen kesällä pidetyissä sukujuhla-
arpajaisissa.  

 

 

  
 



Isomummoni Katri (Katariina) Smolander ja miehensä Jussi 

 Olen tavannut elämäni aikana vain kaksi Smolanderia. Ensimmäisen kerran se 

tapahtui ollessani 1970-luvun ensimmäisinä vuosina Kaavin kunnanlääkärinä. Silloin meillä oli 

lapsenlikkana nuori neiti Smolander. Toinen Smolander osui kohdalle paljon myöhemmin ollessani 

yhtenä Suomen yleisurheilumaajoukkueen vakilääkäreistä joukkueen leirillä Espanjassa. 

Joukossamme oli pituushyppääjälupaus Toivo Smolander. Topin muistan hyvin siitä, että hän oli 

ainoa joukkueessa koskaan näkemäni urheilija, joka silloin tällöin poltti tupakan. Savu keuhkoissa 

kevensi varmaan painoa ja lisäsi hyppyihin pituutta melkein 8 metriin. 

 Selvästi ruotsalaisperäinen sukunimi Smolander umpisavolaisessa 

maalaisympäristössä on jo sinänsä kiinnostava. Ruotsinkielisellä rannikolla nimi kirjoitetaan 

Smålander, mutta Savossa ruotsalainen å-kirjain on vaihtunut tavalliseksi o-kirjaimeksi. Koska 

savolaiset on mestareita vääntelemään asioita ja keksimään erilaisia nimityksiä, niin Smolanderikin 

on muutettu jopa kirkonkirjoissa myös muotoon Molanteri, Lanteri tai Muolanti.  

 Mielenkiinnosta vierasperäistä sukunimeä kohtaan olen penkonut isomummoni Katri 

Smolanderin  taustoja ja elämää isoukkini Jussin kanssa. Suurin osa tästä tarinasta perustuu 

kuitenkin niihin tietoihin, mitä isoisältäni kuulin silloin, kun en ollut vielä kovin paljon sukulaisista 

kiinnostunut mutta, jotka jostain syystä jäivät mieleeni. Niiden perusteella isoisovanhempieni elämä 

tuntui olleen varsin värikästä eikä pitkään kestänyt avioliitto jäänyt tapahtumista köyhäksi. 

 Isoisäni isoisä Aatami Karvonen oli Ritoniemen kylästä oleva talollinen. Isoisäni kertoi 

hänen kaataneen paikkakunnan viimeisen karhun keihäällä 1830-luvulla. Siis ei mikään 

tyhjänpäiväinen mies. Kallo oli ollut korkean hongan latvassa Mustalahdessa vielä 1900-luvun 

alussa. Aatamin poika Johan Henrik (1833 - 1908) eli Katri Smolanderin tuleva puoliso oli mennyt 

ensimmäisen kerran naimisiin uuden vuoden päivä vuonna 1860. Sulhanen oli ollut jo 27-vuotias ja 

morsian Brita Stina Antikainen oli vasta 19-vuotias.  Brita Stina oli ilmeisesti naapurin tyttöjä, koska 

lähettyvillä asui Antikaisia. Antikaisen tyttö ei kuitenkaan kovin kauan kestänyt Karvosen pojan 

vauhdissa, vaan kuoli jo vuoden kuluttua vihkimisestä. Lyhyestä avioliitosta ei ehtinyt syntyä lapsia. 

 Jussi ei jäänyt pitkäksi aikaa makaamaan lesken sänkyä, vaan lähti akkametsään ja 

avioitui jo saman vuonna Riistavedeltä kotoisin olevan Petter ja Helena Smolanderin tyttären Katrin 

kanssa. Katrin vanhempien kotitalo oli Kuopio-Joensuu tien varressa muutaman kilometrin päässä 

Kaavin tien risteyksestä Joensuuhun päin. Se on purettu aivan äskettäin. Katri ei avioituessaan 

ollut enää mikään tytönhupakko kuten Brita, vaan 27-vuotias eli sulhastaan vain vajaan vuoden 

nuorempi. Siis sen ajan käsityksen mukaan hän oli toivoton ikäneito eli Kyöpelinvuorin kandidaatti.  

 Olen tuuminut, miten Leski-Jussi löysi morsiamensa niinkin kaukaa kotoaan. Oliko 

avioliitto ehkä järjestetty sukulaisten kautta, koska eräs Brita Katariina Karvonen oli samassa 

kylässä aviossa talollisen Henrik Tuovisen kanssa. Oliko puhemies pantu asialle naitattamaan 

vanhapiikaa ja leskimiestä. Tuohon aikaan eli 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussakin 

puhemiehet järjestelivät avioonmenoja lähes puoliammattimaisesti. Perinteinen palkkio oli 

kunniapaikka häissä ja ns. puhemiehen paita, jossa oli runsaasti taskuja ja jokaisessa taskussa 

viinapullo.  

 Jussin tapauksessa sukulaisapua tai puhemiestä tuskin tarvittiin. Arvelen Jussin 

olleen asiassa täysin oma-aloitteinen. Hänellähän oli jo ennestään kokemusta avioon 

hankkiutumisesta. Ei 30 kilometrin matka tuohon aikaan ollut ollenkaan pitkä, vaikka se nyt autojen 

ja alituisen kiireen aikakaudella saattaa siltä tuntuakin. Nuoret kävivät tanhupaikoilla kauempaakin 



kesällä jalan tai soutaen ja talvella hiihtäen tai hevosella. Jussi ei liene myöskään tarvinnut 

puhemiestä, sillä isoisä kertoi hänen olleen aivan tarpeeksi puhelias, menevä ja jaloistaan nopea. 

 Kypsän iän saavuttaneet sulhanen ja morsian sopivat nähtävästi hyvin toisilleen ja 

kemiat pelasivat, koska 8.12.1861 solmittu avioliitto kesti 43 vuotta. Tätä avioliittoa voidaan pitää 

tuohon aikaan harvinaisen pitkänä, koska ihmisten keskimääräinen elinikä oli tuolloin lyhempi kuin 

Jussin ja Katrin avioliitto. Katri kuoli 17.9.1905 ja Jussi 26.11.1908. Äitinsä kuolemasta ja 

hautaamisesta isoisäni Aapeli-niminen veli kirjoitti hänelle vuonna 1905 oheisen kirjeen, josta 

ilmenee Aapelin olleet kohtuullisen kynämiehen. D-kirjain ei savolaiselta kynämieheltä oikein 

luonnistunut, vaikka Aapeli oli käynyt kauppakoulun ja välitti Kuopiosta voita Englantiin. 

Kuopio 10 - 28 p 1905 

 

Rakas veli Pekka 

 Kiitän kirjeestäsi, jonka sain nyt vasta. Sinä tahtoit kysyä, mihin ja millä tavalla Äiti 

vainaja hautattiin. Ensiksi, se hautattiin Riistaveten hautausmaalle Hussoin mäelle eri hautaan 

Papin läsnä ollessa. Mitä muuten tulee hautajaisissa kulutuksiin, niin ne ei ollut suuret. Arkusta 

maksoin minä Smk 28:- ja tilaisuuteen oli kutsuttu vainajan Siskot ja niiten perilliset perheineen, 

jotka useampi saapuivat.  

 Vainaja sattui olemaan tyttärensä Marian luona, jossa sitten hautajaiset pitettiin. Minä 

tällä kertaa pitin huolen kaikista kustannuksista. Hän Äiti vainaja oli saanut uuden laaki 

kohtauksen. Noin 2 tuntia sen perästä oli mennyt puhe  pois, mutta järki kuuluu olleen loppuun asti 

ja Rukous tautin kohtatessa kun myös koko ajan missä oli puhellut oli ollut vainajan huulella. Jonka 

tähten minä sanon Taavitin sanat, että Suuret ja ihmeelliset ovat Herra sinun tekosi. Isälle olen 

ilmoittanut mitä käskit sinne luoksesi tulemisesta. Sillä on kova touhu vaan tulla sinne, mutta sekin 

on Herran kätessä. Kyllähään isä vielä on nykyään hyvissä voimissa.  

 Jos sinua totella haluttaa lapsen rakkautesi jotakin kuluttaa Äitivainajan muistoksi, 

niin kyllä saat hyväntahtoisesti sen tehtä, mutta muista, että teet jos teet sen tosi rakkautesta. Ei 

ensinkään minulla ole siitä mitään paheksumista, jos sen jätät tekemättä, sillä Herra on minun 

varallisuuteni lisännyt hyvin paljon suuremalla osalla, kun mitä minä olen Rakkaan äitin toimeen 

tulosta tarvinnut kustantaa. Hän kaiken hyvän hyvän antaja  on sen minullen maksanut monin 

kerroin. Täällä olevat lapsensa ovat myös Rakkautesta vähän kustantaneet vainajan yllä pitoa, 

kiitos heillen siitä. Kyllä herra sen heillen palkitsee runsaalla mitalla. En minä heiltä ole ensinkään 

ankaruutella vaatinut. 

 Kun nyt saat tämän kirjeen, niin kirjoita mieli alojasi. Nyt heti toivosin, että me oltaisiin 

vähän uutterammin kirjevaihtossa tietäen, että meität on molemmat tuutittanut sama kehto ja niin 

useasti on meillen sama muoto hymyillyt tosi rakkautesta, joka nyt äsken meni mullan alle. 

  

Tervehtän teitä kaikkia toivoen, että tee minua ymmärätten. 

 

veljesi Abel  

 



 Isoisäni Pekka Karvonen ei päässyt äitinsä hautajaisiin, koska hänen työnsä oli silloin 

Ilomantsissa. Hän tuli käymään seuraavana keväänä, jolloin Katrin haudan metalliristi laitettiin 

paikoilleen. Samaan hautaan haudattiin Jussi kolmea vuotta myöhemmin. Hautakivi ja risti ovat 

vielä lähes 110 vuoden jälkeen hyvässä kunnossa. Kirjeestä ilmenee, että isomummoni Katri 

Smolander kuoli todennäköisesti aivoverenvuotoon. Kirjeen mukaan isoukkini Jussi oli ollut hyvissä 

voimissa ja vireillä on ollut leskimiehen muutto asumaan isoisäni luo Ilomantsiin. En ole varma, 

kävikö Jussi Ilomantsissa lainkaan. Jussin kuolemasta on tieto, että viikatemies nouti hänet 

puuseen reiältä.  

 Katrilla on täytynyt olla pitkä pinna, koska Jussilla on ollut monien asiakirjatietojenkin 

perusteella otteissaan railakka mies, joka ”ei siihen sittunut, mihin kykistyi”. Ehkä se teki pitkästä 

avioliitosta vaiherikkaan ja esti tylsistymisen. Katrilla riitti kertomista miehensä edesottamuksista ja 

polku naapuriin ei päässyt ruohottumaan.  Isoisäni kertoman mukaan Jussi oli poikennut varsin 

paljon sen ajan keskivertoisesta isäntämiehestä. Jussi oli laulanut mielellään ja hänellä oli ollut 

erinomainen lauluääni, jota hän kuului mielellään esitelleen Kuopion kaupunginhotellissa ja lauloi 

kuorossa. Ilmeisesti Jussin ääniala oli tenori, joka lauloi korkealta ja kovaa, koska kaverit kutsuivat 

häntä Killi-Karvoseksi. 

 Laulutaitonsa lisäksi hän oli ollut lyömättömän nopea juoksija, joka oli helposti 

takaperin juoksemalla voittanut kaikki etuperin juoksevat. Etuperin juostessaan hän oli mennyt 

nopeammin kuin hyvä hevonen. Hevosta ajaessaankin Jussi oli mieluummin juossut reen vieressä 

hevosen kanssa kuin istunut kyydissä, joten isovaari oli ilmeisesti tykännyt liikunnasta. Hän 

varmaan treenasi. Vahinko, ettei Suomessa ollut kilpaurheilua vielä 1850-luvulla.   

 Isovaarini oli ollut myös ryyppymiehiä. Tämä harrastus ja joku onneton liiketoimi oli 

vienyt hänet 300 hehtaarin maanomistajasta joko suoraan tai välillisesti maattomien ja tilattomien 

kirjoihin. Ensin kuului menneen oma ja sitten vaimon perimä omaisuus. Tuohon aikaan 

puutavarayhtiöt pyrkivät metsien arvon noustessa käyttämään hyväksi metsänomistajien 

heikkouksia ja viinaa tarjoamalla huijasivat isäntää panemaan humalassa nimensä huonoon 

kauppakirjaan, jossa meni puut ja maapohja. Seuraavana aamuna ystävät ja omaisuus olivat 

hävinneet. Nykyisten suurten metsäalan yritysten suuri metsäomaisuus perustuukin pettämiseen ja 

vääryyteen eikä siitä ole vieläkään täysin luovuttu. 

 Äitinsä, Katri Smolanderin, isoisäni kertoi olleen rauhallisen vaaleaverikön, 

hyväluonteisen ja hyvännäköisenkin. Siis varsinainen elovenatyttö ja unelmavaimo levottomalle 

miehelle. Näiden ominaisuuksien olisi luullut taanneen avioliiton aikaisemmin kuin liki 30-

kymppisenä vanhana piikana. Ehkä Katri oli ollut liian kranttu kosijoilleen ja ajan mentyä ohitse 

jäänyt lopulta ilman sulhasia. Sen jälkeen biologisen kellon tikittäessä kohti viimeistä herätystä tuli 

kiire mennä naimisiin ensimmäisen sopivan miehen kanssa eikä kaiken kokenut ja ilmeisen 

varakas leskimies ollut mikään huono tarjokas.  

 Talonsa menetettyään Jussi oli muuttanut vuonna 1867 perheensä kanssa 

kotivävyksi Katrin kotitaloon Riistavedelle. Vuonna 1871 Katri ja Jussi muuttivat takaisin 

Ritoniemen Jaluharjulle lähelle syntymäkotiaan. Isoisäni ehti syntyä Jaluharjulla ennen kuin perhe 

muutti takaisin Riistavedelle Jokelan taloon. Tämä talo sijaitsi Vartialan lähellä Vehmersalmelle 

menevän tien varressa. Siinä Jussi eleli kuolemaansa saakka.  

 Kova ponnistus huussin reiällä kai katkaisi Jussilta jonkun kriittisen valtimon ja 

aiheutti kuoleman yhtäkkiseen ”laakin”. Tämän herkullisen yksityiskohdan olen kuullut isoisäni isän 

sukulaisten kertoneen siihen sävyyn, että käymälässä kuoleminen olisi ollut ikään kuin oikeutettu 



loppu humumiehelle. Minä asetun kuitenkin isoukin puolelle ja haistatan pitkät p-t näille 

mielipiteille. Epäilen Jussin olleen poikkeuksellisen lahjakas mies maajussiksi. Sellainenhan joutuu 

suljetussa yhteisössä helposti silmätikuksi varsinkin, jos on ”pelimannihenkeä” ja juoksentelee 

omaksi terveydekseen. Jussin kerrottiinkin olleen hyvässä kunnossa ennen kuolemaansa vielä 72-

vuotiaana. Hänet haudattiin Hussonmäen hautausmaahan Katrin viereen vuonna 1908 ja siellä he 

ovat edelleen. Käyn heitä katsomassa Hussonmäellä joka kesä ja joskus talvellakin. 

Juha Karvonen 

 

 

Sukuviesti -lehden tilausasiaa  

Sukuviesti on Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry:n julkaisema, kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä 
aikakauslehti, josta ainakin yksi on kaksoisnumero. Sukuviesti on oikea lehti sinulle, joka olet 
kiinnostunut suvustasi, perheestäsi ja juuristasi, arvostat kansallista kulttuuria parhaimmillaan ja 
haluat kotoisan lämmintä luettavaa. Sukuviesti on ilmoituskanava sukuseurojen jäsenille ja suvuilta 
suvuille.  

Historia ja nykyaika kohtaavat lehden sivuilla. Nykyaikaan voit myös Sinä vaikuttaa kirjoittamalla 
siihen omia mielenkiintoisia juttuja erilaisista tapahtumista, paikoista, suvuistasi ja 
sukututkimuksistasi jne. Voit myös kertoa toimitukselle lehdelle sopivia ja kiinnostavia jutunaiheita. 

Haasteelliset ajat taloudessa koskettavat myös järjestökenttää. SSKn hallitus on joutunut 
tekemään päätöksiä talouden tasapainottamiseksi, myös Sukuviesti –lehden osalta, joten hintoja 
on jouduttu hieman korottamaan ja paperiversion rinnalle on kehitetty edullisempi sähköinen 
versio. 

Entiset kestotilaukset jatkuvat automaattisesti, ellei niitä peruuteta. 
Kun teet uuden kestotilauksen/vuosikerran muista mainita, että kuulut sukuseuraamme, jolloin saat 
lehden sukuseuran jäsenhinnalla. 
Sähköisen lehden voit tilata ilmoittamalla, että haluat sähköisen lehden ja annat sen 
sähköpostiosoitteesi, mihin haluat lehden tulevan. 

Yksittäin tilatut lehdet SSK laskuttaa suoraan lehden saajalta, ellei muuta laskutusosoitetta ole 
tilauksen / muutoksen yhteydessä annettu. 

KESTOTILAUSTEN TILAUSHINNAT v. 2014  

SSKn jäsenseurojen jäsenille 
Jäsentilaus (kesto) yksittäin tilattuna 30 € 
Yhteistilaus vähintään 10 vuosikertaa: 
tilaaja on SSKn jäsenseuran jäsen 25 € 
Jäsentilaus sähköisenä versiona 15 € 

Sukuviesti -lehden uudet vuosikerta- ja/tai kestotilaukset tai lehden peruutukset sekä nimen- ja 
osoitteenmuutokset tulee tehdä mahdollisimman pian suoraan SSK:oon, joko Sukuviesti-lehden 
linkistä: suvut.fi/sukuviesti/yhteydenotto (josta löytyvät tarvittavat ohjeet) tai kirjallisesti osoitteella: 
Sukuseurojen Keskusliitto, Sokerilinnantie 7 E, 02600 Espoo, jotta lehdet ja lasku tulevat oikealla 
nimellä, oikeaan osoitteeseen ja oikeaan aikaan,  

Toimi siis mieluummin heti! 

TILAA SUKUVIESTI JA NAUTI SUKUSEURAN JÄSENEDUSTASI. 



  Hanki   pukinkonttiin....... 

 

 
 

 

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                                                       110€ 
Pöytäviiri   (standaari)                                    30€ 
Sukuseuran 50-vuotis historiikki                  10€ 
Hopeinen rintamerkki                                 8,50€ 
Kankainen hihamerkki                                2,50€ 
Olavinlinna-adressi kuorineen                   1,50€ 
Muistopatsas postikortti                             1,20€ 
Sukuseuran kirjekuori C6          10kpl        1,20€ 
                                                       25kpl        2,50€ 
Kirjeensulkijamerkki                   10kpl        0,50€ 
Anno Domini 1559 -kirja              1kpl        8,50€ 
                                                          5kpl       25,00€ 

 
 

Kylpypyyhe                                                 20,00€ 
Kasvo/käsipyyhe                                        10,00€ 
WS-muki                                                      15,00€ 
Ruokaservetit                              10kpl       3,50€ 
Kahviservetit                               10kpl        3,00€ 
Pikeepaita, turkoosi                                  25,00€ 
Pikeepaita, valkoinen/musta                  20,00€ 
T-paita, harmaa (poistotuote)                  5,00€ 
 
Tilaukset: Marita Voutilainen 
                  Vehmersalmentie 11 
                  71310 Vehmersalmi 
                  044-5928 697 (iltaisin) 
                  marita.voutilainen@hotmail.com 
 
Tuotteet toimitetaan postiennakolla. 
 

 

 

 

Muistathan ilmoittaa meille muuttuneet nimi- ja osoitetietosi! 
 

Jäsentietojen muutokset: ws-suku@kolumbus.fi 
 
Jäsenhakemukset: Marita Voutilainen, Vehmersalmentie 11, 71310 Vehmersalmi 
 
       



     

Lähettäjä: 

WS-Sukuseura ry 

Lokkitie 1 C 4 

73600 KAAVI  

   

 

Joulukahvittelua Kuopiossa lauantaina 30.11.2013 klo 13 
 

Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C, 2. kerros. 
 

Kahvittelun lomassa mahdollisuus ostaa uutta Sukukirjaa ja sukutuotteita.  
Kirjan toimittajat ovat myös paikalla. 

Tervetuloa viihtymään yhdessä. Tule ja tuo ystäväsikin. 

 

 
Kiinnostaako Saksan matka? 
 
Sukuseura on aiemmin järjestänyt matkoja Ruotsin Smoolantiin, Budapestiin, Pariisiin, Pietariin ja 
Viroon. 
Nyt suunnitteilla on matka Saksaan ensi syksynä, mahdollisesti syyskuussa. Matkan kesto olisi 
noin 5 vrk. Tarkoituksena on lentää Helsingistä Saksaan. Kohteena olisivat Berliini ja Weimar. 
Järjestelyapua Saksassa saamme sikäläiseltä sukuseuramme jäseneltä, jolloin on mahdollista 
löytää mm. edullisia majoituspaikkoja. 
 
Jos matka kiinnostaa, ota yhteyttä Eijaan tai Maritaan (yhteystiedot sisäkannessa). 
 
 

 

 
 

Vuosikokous lauantaina 22.3.2014 Kuopiossa. 

 
Paikka ja kellonaika tarkentuvat myöhemmin. 

 
 

 

Rauhallista Joulua ja Onnellista  

    Uutta Vuotta 2014!      


