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Hyvät yhdistyksemme jäsenet! 
 

Oikein mukavaa syksyn alkua Teille kaikille! Itseni syksyn tuleminen hieman yllätti, sillä tuntui, ettei 

kunnollista kesää ollut ollenkaan. Tämä on toki harhaa, sillä saimmehan nauttia kuitenkin auringosta 

ja lämmöstä ainakin hetkittäin, vaikka hellekesää emme saaneetkaan. Sukututkimuksen osalta olen 

viettänyt melko hiljaista kesää, joten itselläni ei ole paljon kerrottavaa. Toivottavasti muut ovat olleet 

ahkerampia ja saamme jäsenilloissa kuulla tutkimustuloksia. Syksyllä pidämme syyskokouksen ja 

saamme kuulla sitä ennen mielenkiintoisen esitelmän siitä, mitä geneettinen sukututkimus on ja miten 

sitä voi hyödyntää. 
 

Viime kevään aloitimme jäsenillalla, jossa Mauno ja Jorma kertoivat miten seurakunnan tiloissa 

tapahtunut rippi- ym. kirjojen kuvaaminen oikein tapahtui. Samalla saimme ohjeistuksen siitä, miten 

SSHYn sivuilla oleviin tiedostoihin voi lisätä hakusivulle esim. muuttokirjassa esiintyvän nimen. 

Tätä ohjeistusta jatkamme, sillä tällä tavoin saamme helpotettua jatkossa tietojen etsimistä. 

Jäsenillassa saimme nähdä myös Orvon perimän sukututkimustapetin eli valtavan suuren sukupuun, 

josta heti löytyi yhteneväisyyksiä toisen jäsenemme tutkimukseen. Maaliskuussa pidimme 

kevätkokouksen ja ennen kokousta keskustelimme DNA-sukututkimuksesta. Kuulimme mm. 

Helenan ja Jorman kokemuksia ja asia sai sen verran innokkaan vastaanoton, että kuulemme 

syyskokouksessa asiasta lisää. Huhtikuussa kävimme tutustumassa Kansanperinteen arkistoon, joka 

osoittautui mielenkiintoiseksi paikaksi. Itse arkistossa ei toki ole mitään mielenkiintoista, mutta se 

tieto, mitä arkiston nauhoilta ja valokuvista löytyy, on mielenkiintoista. Arkisto tekee koko ajan töitä, 

jotta nauhoilla olevat haastattelut saadaan siirrettyä ja tallennettua tuleville sukupolville. Arkiston 

kotisivuihin, osoitteessa http://www.uta.fi/yky/tutkimus/kansanperinne.html, kannattaa tutustua. 

Kotisivuilta löytyy vain pieni osa arkiston materiaaleista, mutta arkistosta löytyy esim. listoja, joissa 

kerrotaan eri paikkakunnilla tehdyistä haastatteluista. Mielenkiintoinen paikka, varsinkin silloin, jos 

omien sukulaisten haastatteluja ja valokuvia löytyy. Kiitos Matille, kun järjestit näin mielenkiintoisen 

retken. Kevään päätimme tai oikeammin kesän aloitimme saunaillalla, jossa saunan lämmityksestä 

vastasi tuttu saunanlämmittäjä. Kahvittelimme ja paistoimme makkaraa sekä nautimme toistemme 

seurasta, jutuista ja kuuntelimme kosken toiselta puolelta kuuluvaa musiikkia. Kiitos siis Pentille ja 

kaikille muillekin eri tilaisuuksiin osallistuneille ja vaivaa tilaisuuksien onnistumiseksi nähneille! 
 

Nähdään siis syksyn tilaisuuksissa ja tehdään yhdessä onnistuneita tapaamisia! 

Sari Karimäki-Tuomisto 
 

 

Jäsenilta 
 

Pidämme keskiviikkona 27.9.2017 klo 18.00 Kerholan Lehteriluokassa jäsenillan. Tilaisuudessa on 

tarkoitus kokeneempien sukututkijoiden antaa neuvoja aloitteleville sukututkijoille. Tilaisuudessa on 

myös mahdollisuus esitellä omaa sukututkimustaan tai kysyä neuvoa johonkin omassa tutkimuksessa 

esiintyneeseen ongelmaan. Tilaisuuden tarkoitus on siis neuvoa muita ja samalla oppia itsekin muiden 

kokemuksista sekä kertoa mitä itse on omasta suvustaan löytänyt. Käytössämme on tietokone, joten 

http://www.uta.fi/yky/tutkimus/kansanperinne.html


sitä voi jokainen hyödyntää omassa esitelmässään. Tilaisuudessa voidaan keskustella myös kaikista 

muista sukututkimukseen liittyvistä asioista. Tervetuloa mukaan kokeneet ja kokemattomammat 

sukututkimuksen harrastajat keskustelemaan, kehittymään ja opastamaan! 

 

Syyskokous 
 

Tiistaina 31.10.2017 klo 18.00 yhdistys pitää sääntömääräisen syyskokouksensa Kerholan Polonin 

salissa. Tilaisuuden aluksi Riikka Piironen kertoo aiheesta: Genomitiedon käyttö sukututkimuk-

sessa. Esitys antaa vastauksen kysymyksiin, mitä geneettinen sukututkimus on ja miten sitä voi 

käyttää historiallisessa sukututkimuksessa.  
 

Sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja 

menoarvio ensi vuodelle. Kokouksessa valitaan myös hallitus ja toiminnantarkastajat vuodelle 

2018. 

 

Jäsenilta 
 

Pidämme keskiviikkona 29.11.2017 klo 18.00 Kerholan lehteriluokassa jäsenillan. Illan aihe on 

sama kuin edellisessä jäsenillassa. Vietämme myös hieman joulunalusaikaa eli nautimme hieman 

glögiä ja piparia jutustelun ohessa. Tervetuloa omaa tutkimusta esittelemään tai uusia kysymyksiä 

esittämään ja nauttimaan glögistä! 

 

Kotisivut 
 

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.nokiansukututkijat.yhdistysavain.fi. Sivuilta 

löytyvät jäsenkirjeet, hallituksen yhteystiedot, linkkejä ym. mukavaa. Kannattaa käydä tutustumassa. 

Kotisivuihin liittyvät kysymykset ja ehdotukset kannattaa osoittaa Matin sähköpostiosoitteeseen. 

 

Yhdistyksen materiaali 
 

Yhdistyksen hankkimat ja lahjoituksena saadut materiaalit, (mm. kirjat ja mikrokortit) ovat nyt 

säilytyksessä hallituksen jäsenten kodeissa. Materiaaleja voi kysellä lainaan hallituksen jäseniltä.  

 

 

Hallitus vuonna 2017 
 

Sari Karimäki-Tuomisto puheenjohtaja            040-5821773    sari.karimaki-tuomisto(at)pp.inet.fi  

Mauno Haliseva varapuheenjohtaja     0400-627251    mauno.haliseva(at)gmail.com 

Arto Lehtonen sihteeri                       040-8285410   arto.lehtonen(at)netti.fi 

Tuula Kallio-Bezemer rahastonhoitaja ja      050-3730738    tuula.kallio-bezemer(at)pp.inet.fi 

  jäsenasiat 

Matti Vesanto kotisivut                    0400-800914    matti.vesanto(at)kolumbus.fi 

Erkki Lehtinen                                   050-3050554    erkkileht(at)gmail.com 
 


