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Esimiehen tervehdys

Hyvät sukulaiset

Toukokuun viimeisinä päivinä saimme tänne Koillis-Savoon hetkellisesti kesäisen lämmintä ja
aurinkoista säätä. Alkukuu olikin poikkeuksellisen sateinen ja tuulinen. Sateiden seurauksena
vedet ovat nousseet ennätys korkealle ja niinpä minunkin laiturini mökiltä lähti yhtenä lauantaina
ajelehtimaan tuulen mukaan, onneksi päätyen lähinaapurin rantaan. Kesäni alkaakin
mukavasti remonttihommilla, kun yritän saada laiturin kotirantaan ja takaisin paikalleen.
Keväällä pidimme vuosikokouksen Kuopiossa Puijon Majalla ja vanha hallitus tuli valituksi
uudelleen pienin muutoksin. Enemmän tietoa kokouksesta lehden sisäsivuilla. Jotain uutta
on myös suunnitteilla. Kuopion alaosaston perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta.
Sitä juhlistamme vierailulla Kaavin Telkkämäkeen heinäkuussa. Jos mahdollista tule mukaan
nauttimaan kauniista ympäristöstä ja mukavien sukulaisten seurasta.
Toivotan kaikille oikein hyvää kesää, toivottavasti pilvet taivaalta väistyvät ja saamme nauttia
auringosta ja lämmöstä pitkän pimeän talven jälkeen.

Terveisin Eija

Olen Ulla-Maija Voutilainen, 71 vuotta, Espoosta
Vuonna 1966 olen tullut sukuun ja tavannut tulevan
mieheni ollessani Palace hotellissa
kokkina/keittiömestarina ja hän, Kalevi Voutilainen,
oli baarimestarina siellä. Ja täytyy myöntää, että
ennen häntä en oikein tykännyt savolaisista
vaaleista miehistä, mutta sellaisen sain ja opinhan
minä savolaisista tykkäämään myös. Tosin
savonkieltä en meinannut mitenkään ymmärtää ja
miehen piti olla alkuun tulkkina, kun se puhetulvakin
oli niin valtava lounaissuomalaisen tytön korville.
Itse olen siis Varsinais-suomalainen ja syntynyt
Loimaalla. Ja niinkuin leikillisesti sanotaan sitä
maailman vanhimmaksi paikaksi: "Aluksi Jumala loi
Taivaan ja Loi-maan." Olin myös 25 vuotta Espoon
kaupungin töissä laitoshuoltajana ja samalla
opiskelin hierojaksi.
Harrastuksistani vielä;
Tanssiminen on ihanaa ja uiminen virkistää
Jumppaaminen venyttää ja pyöräily vahvistaa
Kirjoittaminen rauhoittaa ja runoja synnyttää
Kesällä voi marjastaa ja talvella hiihto vauhdittaa
Lapsenlapsia voi aina hoitaa ja Rakastaa!
Siis kaksi ihanaa tyttöä: Ida Voutilainen, 10v ja Peppi Voutilainen, 5v.
Runojeni myötä toivotan hyvää kesää kaikille!

Pieni tanssityttö
Kädet lanteilla, vartalon keinutus,
ympäri pyörähdys, hiusten heilautus,
pienet jalat polkee kuin ompelukone
näin "Titinalle" tanssi kulkee,
käsien taputus, rytmin vaihto.
Hän kaksi vuotta on vasta
en voi lakata ihastelemasta,
musiikki tyttöä innostaa ain
mun ihana mussukkain.
Ei parempaa tervetulotoivotusta
ukki, mummi huudahdusta
jalkojen töminää tuuletusta,
kuin ois maalin tehnyt
ja siitä riemuissaan,
sua ei voi kuin rakastaa.....

Mökki saaressa
On mökki kaukana saaressa
pyöröhirsistä pyöritelty.
Järvimaisemat mitä upeimmat
rantakivistä runsaimmat.
Ilmalla kuin ilmalla, veneellä on tultava,
mutta sitten saaressa saakin olla rauhassa.
yllätyksiä aina riittää;
venettä ei laiturista irti saa
ja laiturissakin on korjattavaa,
keittiössä tyhjä kaasupullo,
isännällä huono muisti ollu,
mutta eipä tässä hätää,
pihakeittiössä keitellään, paistellaan
ja vesiäkin lämmitellään.
Saunominen mökillä sitten onkin ehdoton.
Hyttysiä hyrisee, satapäin inisee
huussissakin takapuoleen puraisee,
äkäpäisiä muurahaisia varpaille lisäksi kusaisee.
Metsäjäniskin hyppelee, kuistin alta kurkistelee,
poikaselle porkkana ei kelvannut,
kun ei sitä vielä ymmärtänyt.
Telkkarikin mökillä, on aivan pieni onneton,
mutta sehän onkin tarpeeton,
mökkiläinen ilmankin onnellinen on.

Evakkotytön pieni tarina sukumme suuressa tarinassa
Kyllikki Smolander
Joskus pari kolme vuosisataa sitten on suuren sukumme jäsenistä muutama harhautunut tänne
itäiselle Uudellemaalle. He ovat olleet virkamiehiä, tullimestareita, siltavouteja, yksi pappikin
joukossa. Mutta niinpä sitten on sukunimi Smolander Porvoon tienoillakin tunnettu. Heidän
jälkeläisensä ovat eläneet täällä enimmäkseen talonpoikina, tällä hetkellä meidän kylässämme on
menossa seitsemäs viljelijäsukupolvi. Täkäläisen suvun kieli oli aluksi ruotsi, mutta samoin kuin
muualla olemme mekin nykyisin pääosin suomenkielisiä, ruotsia äidinkielenään puhuvia on enää
muutama perhe.
Vaikka talonpoikaiset suvut ovat yleensä hyvin paikallaan pysyviä, on tämä meidän
sukuhaaramme onnistunut kuitenkin saamaan paljon uutta verta kauempaakin, on sveitsiläistä,
karjalaista, hämäläistä, vieläpä ”sinistäkin” Boije af Gännes -aatelissuvun myötä. Itse voin ylpeänä
esittää, että tuon mukanani pohjalaista kapinahenkeä, sillä olen suoraan alenevassa polvessa
Jaakko Ilkan jälkeläinen. Muistattehan: ”Parempi orjan elämää on kuolo hirsipuussa”. Ja
Myrskylästä kun ollaan, niin kysytte kuitenkin: Kyllä se suuri juoksija sivuaa tätäkin sukua.
Nimi Smolander tunnetaan Porvoossa. Takavuosien kuulu chanson-laulajatar Maynie Sirén oli
hänkin alkuaan Smolander. Ollessani työssä Porvoossa minulta usein kysyttiin, olenko opettaja
Elna Smolanderille sukua. Hän toimi vuosikymmenet opettajana ruotsinkielisessä kansakoulussa
suurten ikäluokkien aikana ja oli ilmeisesti hyvin pidetty. Saapa nähdä, muistavatko minun
oppilaani koskaan minua muuten, kuin tiukkana tätinä. Tätä nykyä nimeä pitää esillä alueen
lehdessä toimittajana oleva sukulaistyttö. Täkäläisessä suvussamme on siis niin taitajia kuin
taiteilijoitakin, vaikka meitä onkin vähänlaisesti.
Mainitsin tuossa aiemmin olevani pohjalaista sukua, ja kuitenkin olen kirjoittanut lastenkirjoja
evakkotytöstä. Ihmeelliset ovat elämän tiet, niin minun kuin varmaan monen muunkin kohdalla.
Olen aina sanonut, että minulla on karjalaiselta isältäni peritty halu haastella ja pohjalaiselta
äidiltäni peritty kova ääni. Lienen siis melko sietämätön ympäristölleni.

Kaj ja Minna Smolander ovat löytäneet Kyllikin kotitalon portaat Antrean Meskalassa

Isäni oli karjalainen, Antrean pitäjästä. Sukua on tutkittu 1700-luvun alkupuolelle niin pitkälle, kuin
yleensä on Karjalankannaksella mahdollista. Isäni oli maanviljelijä monen sukupolven takaa, ja
hänen sukuunsa liittyy useita Vuoksen seudun talonpoikaissukuja. Kauhavalainen äitini joutui
orpotyttönä isoenonsa perheeseen Karjalaan, meni naimisiin siellä ja asettui emännäksi Antreaan.
Tuli sota ja koti jäi sinne rajan taakse. Tuo aika evakkomatkoineen jätti jälkensä kaikkiin meihin sen
kokeneisiin, niin aikuisiin kuin lapsiinkin. Äitini kantoi Karjalan kaipuuta sielussaan, vaikka hän oli
niin pohjalainen, että puhui Kauhavan murretta koko 85-vuotisen elämänsä ajan. Olen joskus
miettinyt, miten paljosta hän elämänsä aikana joutui luopumaan. Ensin jo lapsena omista
vanhemmistaan, sitten kodistaan Karjalassa ja jäi vielä nuorena leskeksi.
Olen siis kirjoittanut kolme lastenkirjaa. Ne kertovat Letti-Leenasta, 5-vuotiaasta evakkotytöstä.
Aihe oli kulkenut mukanani oikeastaan aina. Olin haaveillut kirjailijan urasta, mutta elämän
vauhtivuodet veivät mukanaan. Aina oli jotakin vielä kiireempää, vielä tärkeämpää. Kun sitten jäin
eläkkeelle, alkoi olla aikaa harrastuksille. Samaan aikaan alettiin julkisessa mediassa käsitellä
aiheita niin sotiemme veteraaneista ja lotista kuin evakoista ja kotirintamastakin. Vuosien
vaikeneminen päättyi, kunnia palautettiin sille sukupolvelle, joka vapautemme säilytti, ja samalla
saimme me sodan jalkoihin jääneet julkisesti surra suruamme.
Evakkolapsista oli tosin kirjoitettu paljon, ansiokkaimmin ehkä Eeva Kilpi kirjassaan Elämä
edestakaisin. Mutta kaikki oli kirjoitettu aikuisille, vaikka tarinoiden henkilöt olivat lapsia. Minä
päätin kirjoittaa noista asioista tämän päivän lapsille. Kertoa lapsena toiselle lapselle, mitä olin
kokenut, miltä asiat minun silmissäni näyttivät. Tein tarinastani koeversion ja luin sen omille
lapsenlapsilleni, jotka silloin olivat esi- ja alakouluikäisiä. Heidän ihmettelynsä siitä, että mummi oli
oikeasti ollut sodassa, sai minut vakuuttuneeksi kirjan tarpeellisuudesta. Tämä sukupolvi näkee
sodan vain uutisena tv:ssä, jonakin asiana jossakin kaukana.
Sain kuvittajaksi ensimmäiseen kirjaan kuvataiteen opiskelijan, kahteen seuraavaan alan
aineopiskelijan. Itse en osaa piirtää edes tikku-ukkoa! Onnistuin saamaan kirjat oman entisen
kouluni oppilastöinä taitettaviksi ja painettaviksi, kustantajana toimin itse. Minulla ei riittänyt
rohkeutta, aikaa eikä oikein halujakaan etsiä kustantajaa, enhän ole ”nimi” eikä kirjani kuulu
muodissa olevaan lastenkirjojen genreen.

Letti-Leena -kirjasarja

Letti-Leenan evakkomatka kertoo pienen 5-vuotiaan tytön hädästä, kun koti on pakattava hevosen
rattaille, rakas kotipiha jätettävä ja lähdettävä kiireen vilkkaa pakoon vihollista. Se kuvaa matkaa
hevosen perässä pitkässä evakkojen letkassa, viholliskoneiden uhkaa ja junamatkaa
umpivaunussa lehmien kanssa. Koko ajan kuljettiin eikä koskaan tultu perille. Pakomatka päättyy
tutun sedän pihamökkiin, ja lopulta isäkin tulee sodasta pois.
Letti-Leena saa ystävän valottaa pienen lapsen yksinäisyyttä. Aina ollaan uudessa, vieraassa
ympäristössä, pihoilla vieraat lapset, jotka eivät uutta tyttöä kutsu mukaan leikkeihinsä. Sitten
naapurin pihalla katselee samanikäinen Jussi, joka kutsuu Leenan kotiinsa. Jussin äiti osoittautuu
suurisydämiseksi ihmiseksi, joka ymmärtää Leenan yksinäisyyden. Näin yhden vuoden aikana
syntyy ystävyyssuhde, joka kantaa läpi elämän. Leenan viimeinen evakkovuosi on hänen
elämänsä ihanimpia aikoja, sillä Jussin suuri koti tarjoaa mahtavan miljöön mielikuvituksellisiin
seikkailuihin.
Letti-Leenan uusi koti kuvaa pitkän taipaleen
päättymistä ja uuteen kotiin asettumista. Ensin
Leenan pettymys on suuri, sillä 5-vuotiaan mielessä
tämä uusi paikka ei ensin tunnu kodilta. Lopulta tutut
esineet, lelut ja kotieläimet auttavat alkuun, ja elämä
asettuu uomiinsa. Mutta ikävä ja haikeus jäävät
pieneen sydämeen.
Kirjojen kehyskertomuksessa Leena on jo mummi,
joka kertoo tätä tarinaa omalle lapsenlapselleen
Meenalle. Näin tarina liittyy nykypäivään ja oman
aikamme pakolaisiin, sillä Meenan koulutoveri Anira
on maahanmuuttajaperheen lapsi. Mummi auttaa
Meenaa ymmärtämään paremmin Aniraa, tämän
yksinäisyyttä ja koti-ikävää.
P.S. Mikäli olet kiinnostunut kirjoistani, voit tilata niitä
hintaan 10,- €/kpl + postikulut
kyllikki.smolander@pp.inet.fi
Kankkilantie 591, 07600 Myrskylä

Kesäretki Kaavin Telkkämäkeen lauantaina 25.7.2015
Järjestämme retken Kaavin Telkkämäkeen ja samalla muistelemme Kuopion alaosaston 30vuotista taivalta.
Telkkämäki on metsähallituksen omistama kaskiperinnetila, joka on entisöity 1900-luvun alun
asuun. Tuolloin tilan emäntänä oli Charlotta Voutilainen.
Kokoonnutaan Telkkämäkeen klo 12:00. Paikalla opas kertoo tilan historiasta ja nykyisestä
toiminnasta. Tarjolla nokipannukahvit. Päivi Kankkunen esitelmöi aiheesta Kiviset pellot - leivän ja
työn tarinoita.
lmoittautumiset 16.7. mennessä Eijalle puh. 0400-561 401 (iltaisin)
Mikäli tarvitset kyytiä, ota rohkeasti yhteyttä Eijaan tai Maritaan (puh. 044-5928 697 iltaisin).

Arkeologinen kulttuuriperintö Varkaudessa
Päivi Kankkunen

Varkauden alueelta tunnetaan muinaisjäännösrekisterin mukaan 35 muinaisjäännöstä ja
löytöpaikkaa. Luvussa on mukana myös Kangaslammin alue. Kivikautisia asuinpaikkoja on 17,
kivikautisia löytöpaikkoja 5, historialliselta ajalta yksi liikenneväylä eli Taipaleen vanha kanava, yksi
hautapaikka eli Varkausmäen nälkään kuolleitten hautausmaa, tervahautakohteita on 2 ja
peltoraivioita tai entisiä kaskipeltopaikkoja 4.
Varkaudessa on kaivettu viimeksi vuonna 2009 allekirjoittaneen toimesta Konnansalossa. Siellä
tutkittiin kivikautista asuinpaikkaa kahtena kesänä omakotitalon rakentamisen vuoksi.
Konnansalo 3 – niminen kivikautinen asuinpaikka sijaitsi pienellä tasanteella, sitä on kaivettu
yhteensä 77 m2. Kaivauksissa tavattiin jonkin verran ns. kulttuurimaata eli ihmisen toiminnan
likaisen punervaksi värjäämää maata sekä muutamin kohdin jälkiä tulisijasta. Asuinpaikkaa rajaa
tasanteen alapuolella muinainen rantakivikko.
Asuinpaikalta löytyi Pöljän ja Pyheensillan keraamisiin ryhmiin kuuluvia saviastian palasia.
Pyheensillan tyypin saviastian palasia on vähän Itä-Suomen alueelta. Pöljän tyypin saviastioissa
on saven sekaan sekoitettu asbestikuituja, joita muutamia löytyi asuinpaikalta irrallaankin.
Kiilleliuskeinen siimanpaino on ainoa löydetty kivilajiesine. Kvartsikiveä käytettiin, kun haluttiin
saada leikkaava terä, esimerkiksi nuolenkärki, kaavin tai veitsi. Konnansalo 3:n asuinpaikalta onkin
runsaasti kvartsityökalujen teossa syntynyttä jätettä eli kvartsi-iskoksia. Kvartsiesineitä löytyi mm.
pora ja kaapimia, ei kuitenkaan nuolenkärkiä. Kvartsiytimiä ja –raaka-ainekappaleita löydettiin
peräti 41. Palanutta luuta, joka on ruuan tähdettä, löytyi noin 530 grammaa sekä yksi luisen
esineen katkelma. Palaneet luut löytyivät kahdesta asuinpaikalle muinoin kaivetusta jätekuopasta.
Löytöjen perusteella Konnansalo 3 asuinpaikalla on asuttu 3000-2000 eKr. Tällä asuinpaikalla on
nimenomaan keskitytty tekemään kvartsikivestä työkaluja.

Taipaleen kanavan hienoon kulttuuriympäristöön liittyy Varkausmäessä on nälkään kuolleitten
hautausmaalle menevän tien varrella upea kaskipeltoalue. Suurten kuusien alla, sammaleisessa
maastossa erottuu hyvin kaskiröykkiöt sekä peltolohkoa ennen rajanneen kiviaidan pohja. Aluetta
ei ole kokonaan kartoitettu. Hieno nähtävyys, joka tosin tarvitsisi pienten pihlajien karsimista;
parkkipaikkakin on aivan vieressä.

Muuten:
Varkaudessa on varsin huomattava teollinen kulttuuriperintö ja siihen liittyen paljon kauniita
rakennuksia. Tehtaan vieressä voi nyt asua ja siellä onkin hankittavissa komeita puutaloja.
Pelasta vanha upea koulu!

Vuosikokous Kuopiossa 11.4.2015

1

§

Kokouksen avaus ja laillisuus
Esimies Eija Mäki avasi kokouksen klo 13:40 ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi
sekä toivotti kokousväen tervetulleeksi.
Kunnioitettiin hetken hiljaisuudella edesmenneiden muistoa.
Saamiemme tietojen mukaan poisnukkuneet ovat: 674 Lea Mäkinen,
492 Veikko Voutilainen, 711 Kyllikki Voutilainen, 33 Anna-Liisa Karensalo,
643 Tauno Voutilainen, 96 Irja Voutilainen, 574 Mikko Grundström,
596 Elsa Räsänen ja 348 Hilkka Linna.

2

§

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa
Puheenjohtajaksi valittiin Eija Mäki , sihteeriksi Marita Voutilainen,
pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Smolander ja Teuvo Voutilainen.

3

§

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

4

§

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

5

§

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että päätetään vuoden 2015 ja 2016 jäsenmaksut ja
että jäsenmaksut pidetään ennallaan ( vuosijäsen 25€/v, ainaisjäsen 500€,
kannattajajäsen 100€/v). Ehdotus hyväksytään.

6

§

Määrätään esimiehen ja hallituksen mahdolliset palkkiot
Palkkioita ei makseta. Päätettiin pitää matkakulukorvaukset ennallaan (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€

7

§

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

8

§

Valitaan seuran esimies
Esimiehenä jatkaa edelleen Eija Mäki.

9

§

Valitaan hallituksen jäsenet
Hallitukseen valittiin edelleen Merja ja Juha Ilmoniemi, Päivi Kankkunen, Risto
Smolander, Eeva, Lilja, Marita ja Teuvo Voutilainen. Varajäseniä ei valittu.

10 §

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Valitaan Arto Voutilainen edelleen ja varalle Hannu Smolander.

11 §

Päätetään seuraavasta sukukokouksesta
Päätettiin pitää vuoden 2016 sukukokous Kolilla.

12 §

Päätetään muista hallituksen vuosikokoukselle esittämistä asioista.
Käsiteltiin sääntömuutos korjausehdotukset.

13 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:34.

Sukuseuramme toiminta 2014
Vuosikokous pidettiin lauantaina 22.3.2014 klo 12:00 alkaen Kuopion
Musiikkikeskuksen Valo-kabinetissa, Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio.
Kokouskutsut lähetettiin jäsenille 3.3.2014. Kokoukseen osallistui 23 henkilöä.
Kokousjärjestelyt hoiti Eija Mäki ja Marita Voutilainen.
Vuosikokoustapahtuma aloitettiin ruokailulla ja sukuseuratuotteiden myynnillä.
Vuosikokous aloitettiin klo 13:02 ja se päättyi klo 14:05. Kokouksen aluksi pidettiin
hetken hiljaisuus ja sytytettiin kynttilät, jolla kunnioitettiin edesmenneiden muistoa.
Sukuseuran esimieheksi valittiin uudelleen Eija Mäki.
Erovuorossa oleva hallituksen jäsen Marita Voutilainen valittiin uudelleen. Eroa
pyysivät Leila Tuovinen ja Erkki Voutilainen. Erovuoroisten tilalle valittiin Päivi
Kankkunen, Risto Smolander ja Teuvo Voutilainen.
Hallituksen kokoonpano 2014 on seuraava: esimies Eija Mäki.
Jäsenet: Juha Ilmoniemi, Merja Ilmoniemi, Päivi Kankkunen, Risto Smolander,
Anu Voutilainen, Eeva Voutilainen, Lilja Voutilainen, Marita Voutilainen ja Teuvo
Voutilainen.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Arto Voutilainen Hyvinkäältä sekä varalle Hannu
Smolander Tuusniemeltä.

Järjestäytymiskokouksessa valittiin hallitukselle seuraavat toimihenkilöt ja nimettiin
työryhmät:
- varaesimies Juha Ilmoniemi
- sihteeri Marita Voutilainen
- sukuseuran s-posti Marita Voutilainen/Eija Mäki
- taloudenhoitaja Merja Ilmoniemi
- myynti- ja markkinointisihteeri Marita Voutilainen
- sukutietojen tallentaja/jäsenrekisterin hoitaja Päivi Kankkunen
- WS-wiestin vastaava toimittaja Eija Mäki/Marita Voutilainen
- kotisivujenhoitaja Marita Voutilainen
- arkistotyöryhmä: Juha Ilmoniemi
Kauden toiminta
- hallituksen kokouksia toimintakaudella oli kolme
- lisäksi hallitus neuvotteli s-postin välityksellä
- WS-viestiä toimitettiin kaksi numeroa
- Eija Mäki ja Marita Voutilainen esittelivät sukuseuramme toimintaa
Savonlinnan valtakunnallisilla sukututkimuspäivillä 15.3.
- sukuseuramme teki matkan Saksaan 10.-14.9. Mukana oli 18 henkeä.

- ylimääräinen yhdistyksen kokous - sääntömuutosten
hyväksymiskokous - pidettiin 20.9. Kuopion NNKY:llä.
Läsnä oi 7 henkilöä.
- pikkujoulua vietettiin 20 hengen joukolla Sound of Music -musiikalin
parissa uudistuneessa Kuopion kaupungin teatterissa 22.11.

Kuopion seudun alaosasto
Alaosasto toimii aktiivisesti.
Sukuhauta
Sukuhaudan hoidosta on huolehtinut Liisa Aittoniemi

Jäsenasiat
Sukuseuran jäsenmäärä 31.12.2014 on 276 henkilöä jakautuen seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Vuosijäseniä
Ainaisjäseniä
Vapaajäseniä
Kunniajäseniä

143
48
83 (= yli 80v. / vuosijäsen)
2

Toimintasuunnitelma 2015
Vuosikokous Puijon maja, Kuopio 11.4.2015 klo13:00.
WS-wiestiä toimitetaan kaksi numeroa vuodessa.
Osallistutaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan SSK:n tapahtumiin.
Kesäretki Kaavin telkkämäkeen. Alaosasto täyttää 30 vuotta.
Pikkujoulu marraskuussa.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.

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.

JÄSENASIAT - Sukuseuraan liittyneet uudet jäsenet ja tietoomme tulleet
poisnukkuneet

UUDET JÄSENET
Riku Hämäläinen, Helsinki
Pekka Voutilainen, Helsinki

POISNUKKUNEET
Voutilainen Irja, Kotka
Grundström Mikko, Espoo
Räsänen Elsa, Juuka
Linna Hilkka, Vantaa

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

Paljonko meitä on sukunimitilaston mukaan?
Voutilainen
Nykyisenä nimenä
Entisenä nimenä

Lkm
3920
1503

Miehiä
1956
89

Naisia
1964
1414

Suomessa
3759
1417

Ulkomailla
161
86

Smolander
Nykyisenä nimenä
Entisenä nimenä

697
231

322
10

375
221

644
215

53
16

Yleisimmät sukunimet
Korhonen
Virtanen

n. 23 000
n. 23 000
Lähde: Väestörekisterikeskus 5/2015

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
Isännänviiri
110€
Pöytäviiri (standaari)
30€
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
Kylpypyyhe
Kasvo-/käsipyyhe

Muki
15,00€
Ruokaservetit
10kpl
3,50€
Kahviservetit
10kpl
3,00€
Pikeepaita, turkoosi
25,00€
Pikeepaita, valkoinen/musta
20,00€
T-paita, ws-logolla
15,00€
- naisille; fuksia, nude, musta ja valkoinen
- miehille; lila, turkoosi, musta ja valkoinen

5€
8,50€
2,50€
1,50€ Tilaukset: Marita Voutilainen
Vehmersalmentie 11
1,20€
71310 Vehmersalmi
1,20€
044-5928 697 (iltaisin)
2,50€
info@ws-sukuseura.fi
0,50€
8,50€
25,00€ Tuotteet toimitetaan postiennakolla.
20,00€
10,00€

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

Tapaamme ensi kesänä Kolilla
Seuraava sukukokous pidetään tällaisissa maisemissa
lauantaina 16.7.2016.
Laita päivämäärä jo kalenteriisi.

Hyvää kesää kaikille !

