
Suvannon seurun sukututkijapiiri 18.09.2004
14.00 alkaen

1. Avaus 
Osmo Tuokko avasi kokouksen 14.00 ja kiitti Vuokselan pitäjäseuraa (Pentti 
Warvas) tapahtuman sponsoroimisesta).

2. Osanottajat
Osallistujat esittäytyivät:

Kalevi Hyytiä (Siiranmäki ja Metsäpirtti kesämatkojen kohteina; Metsäpirtin 
Peltosten ja Kuoppien sukuseurat perustettiin)

Sirkka Isola

Anne Juopperi (Meskasen sukua, Makkara-sukua Volossulasta; Meskasista uutta 
aineistoa Eeva Malkamäeltä)

Ulla Kaasalainen

Juhani Kailasto (Tali-Ihantala juhlissa; tavoitteena Riiska ja Orola; jäi väliin;  
Koskivaaran sukujuhlissa Karjalohjalla)

Pekka Korkka (sukutietokantaa täydennetty; Nahkurit (270), Pärssiset (200), ...)

Jaakko Koskivaara (Vaskelan sukuseuran sukujuhlat 28.08.2004; ensi vuonna 
Helsingissä; tavoitteena pystyttää patsas sukukokouksen yhteydessä;  
historiaa selvitetty; suvun tausta 1600-luvulta asti)

Kimmo Laulajainen (Laulajaisen sukua selvitetty; pari matkaa Metsäpirttiin; Veikko 
Koveron kotipaikalla, samoin Lylanderin kotipaikalla; Helena Kovero tutkinut 
Ukkoset ja Lylanderit sekä Kukkojen suku Pyhäjärvellä; Pyhäjärven 
Salitsanrannan Laulajaisten sukuseura 'Lauri Laulajainen' perusteilla)

Anneli Lundberg

Eeva Malkamäki (sukuseuran vuosikokous Raudun pitäjäjuhlien yhteydessä;  
Sakkolan museossa 11.09.2004 - 12 jäsentä mukana)

Heikki Malkamäki ('Suvantolaisten vävy'; Raudun pitäjäseuran juhlissa mukana;  
Rautulaisille kotisivut internettiin; Meskasen sukuseura teki matkan 
Sakkolaan, Vilakkala; myös Raudun Vehmaisissa; Vilakkalaan ei bussilla; 
Käkisalmessa)

Kari Ola

Toini Onttonen

Heljä Pulli

Antero Pärssinen (Viipurin arkistossa - lähteitä yli 2 hkm - esim henkikirjat 1818 - 
alkaen - alkuperäiset aineistot - johtaja puhuu englantia - yhden kahden 
henkilön ryhmät toivottavia)

Leena Repo (Sakkalon Kaarnajoella kesäkuun alussa; sukuselvitystä tarkennettu;  
Repojen alkujuuri haussa; Iisalmen Revot pitäneet sukukokouksen - Repojen 



sukujen kattojärjestön perustaminen vireillä)

Osmo Tuokko (Metsäpirtin matkalla Ahtiaisten sukuseuran mukana -  
Konevitsassa Sortanlahdesta käsin, Käkisalmessa, Käkisalmi kehittynyt, 
museo hyvässä kunnossa, vanhoja karttoja, ystävällinen opastus; toinen 
matka syksyllä Novgorodiin ja Inkerin maille; paljon historiaa nähtävillä)

Maire Uosukainen (isän ja isänäidin sukua selvitetty; kesä Uosukaisten parissa)

Pentti Warvas (tietokannassa nyt yli 40000 henkilöä; uusina kohdealueina 
Kivennapa ja Muolaa; Hovinkylän kirjan avustaminen)

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kalevi Hyytiä esitteli edellisen kokouksen pöytäkirjan. Korjattiin Pyhäjärvi-seuran 
kirjauksia. Hyväksyttiin muutosten jälkeen.

4. Taloudellinen tilanne
Eeva Malkamäki kertoi sukututkimuspiirin taloudellisen tilanteen.Piirin varat ennen 
kokousta 252 euroa (sisältyy Rautulaisten pitäjäseuralta 100 euroa).

5. Henkikirja 1818
Kalevi Hyytiä esitteli henkikirjan tallennustilanteen. Aineisto on 
kokonaisuudessaan tulkittu. Tietoja ei ole toistaiseksi saatu piirin kotisivuille 
muiden kiireiden vuoksi. Heikki Malkamäki (visido@kolumbus.fi) lupasi auttaa 
tietojen editoinnissa ja siirrossa palvelimelle. Sukututkimuspiirin aineisto on 
osoitteessa: www.sukuni.fi (=> sukututkimus => sukututkimuspiirit) tai suoraan: 
www.sukuni.fi/karjalaisetsukuyhteisöt/sukutp/sakkola/
Heljä Pulli esitti, että henkikirjassa tulisi käyttää kylien nimien osalta 
nykymuotoista ilmaisua (lähteessä käytetty muoto voisi olla suluissa). Päätettiin 
normalisoida aineisto sen valmistuttua.

6. Kuulutko sukuuni  16.-17.10.2004
Eeva Malkamäki esitteli tapahtuman valmistelutilanteen. Kokouspaikka on 
muuttunut, uusi osoite: Tikkurilan Uusi lukio, Valkoisenlähteentie 53, 
puhelinluettelon kartta sivu 82, ruutu DQ/89.
Avustajia tarvitaan (päivystäjälista rakentui kokouksen aikana).
Heikki Malkamäki tekee esipolvitauluja. Sekä vanhat että uudet taulut voidaan 
asettaa näytteille. Taulujen toimittajia mm: Raimo Tuimala, Osmo Tuokko, Kimmo 
Laulajainen, Kalevi Hyytiä, Antero Pärssinen, Maire Uosukainen.
Sukukirjoja kaivataan näyttelyyn. Sirkka Isola: Pekka Käpin sukukirja julkaistu 
(Pekka Käppi: Jyväskylä; Sakkolan Kiviniemi).
Osmo Tuokko varmistaa Karjalan Liiton aineiston mukaan tulon.
Heljä: Ortodoksisukujen tutkijapiiri on mukana (Jaakko Koskivaara + knit)
Viirejä ja pöytästandaareja mukaan (Pyhäjärvi, Metsäpirtti, Vuoksela, Sakkola); 
ehkä lippujakin
Eeva Malkamäki sai valtuutuksen käyttää piirin varoja materiaalihankintoihin.
Suvannon seudun henkikirja 1818 mukaan paperi- ja sähköversiona.
Aineiston tulee olla ennen pystyttämistä Eevalla tai näyttelypaikalla.
Pystyttäminen alkaa 15.10.2004, klo 18.00 alkaen. Mukaan tulevat ilmoittautuvat 
Eeva Malkamäelle.
Purkaminen: sunnuntaina 16.00 alkaen 
Eeva Malkamäki: 0400-803622  eeva.malkamaki@visido.fi

7. Muut asiat:
Sukututkijapiiri on saanut Jaakko Koskivaaralta karttalahjoituksen!
Päätettiin piirin nimen edelleen olevan 'Suvannon seudun sukututkimuspiiri'



Kalevi Hyytiä kehoitti itse kutakin arvioimaan, mitä aineistoa voitaisiin tarjota 
sukututkimuspiirin kotisivuille. 
Heikki Malkamäen laatimat esipolviselvitykset (5 polven esipolvitaulut) siirretään 
sivustolle sen jälkeen kun on saatu asianomaiselta lupa siirtoon.
Kaivattiin kysymyksiä kokouksissa käsiteltäviksi. Antero Pärssinen oli lähettänyt 
tähän kokoukseen joukon kysymyksiä. 
Todettiin tarpeelliseksi avata sukututkimuspiirin sivuille keskustelupalsta, jossa 
voitaisiin käsitellä ajankohtaisia asioita, erityisesti sukututkimukseen liittyen.
Edellisessä kokouksessa esille otettu ruhvo-sana tarkoittaa 'rokkoa' 
(itäsuomalainen sana).
Kari Ola totesi Käkisalmen läänin alueelta löytyvän tietoa vuodesta 1629 alkaen. 
Keskusteltiin, millaista tietoa aikaisemmilta ajoilta on olemassa. Todettiin Vatjan 
viidenneksen verokirjan tiedot 1500-luvun tienoilta.
Jaakko Koskivaara: Vaski-suvun II kirja ilmestyi. Tulot menevät Vaskelan 
runonlaulajien muistokiven toteuttamiseen. Mauno Vasken johdolla Helsingin 
Ortodoksiselle hautausmaalle. Mukan hankkeessa on myös isä Mitro, joka  on 
kotoisin Suistamolta.
Pentti Warvas kyseli Kivennapa-Muolaan alueen veroluetteloista. Heljä Pulli totesi 
aineistoa olevan runsaasti: maakirjat 1543 alkaen ja henkikirjat 1635 alkaen.
Kari Ola tiedusteli Jääsken lähteistä 1600-luvulla? Todettiin aineistoa olevan, 
joskin aukkoja on.
Kari Ola tiedusteli, voitaisiinko sukututkimuspiirin puitteissa järjestää matka 
historiallisiin kohteisiin. Asia jäi avoimeksi.
Eeva Malkamäki totesi Pyhäjärvellä olevan Antti Musakan motellin saavan uuden 
rakennuksen. Ensi vuoden viikonvaihteet ovat jo kaikki varatut.
Antero Pärssinen totesi Pyhäjärven lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkin 
kärsineen paljon.
Kirjattiin tämän kokouksen tuloiksi yhteensä 22.55 euroa.

8. Jatko-ohjelma
Seuraava kokous pidetään la 27.11.2004 klo 14.00 alkaen Galleria-salissa. 
Metsäpirtti Seura vastaa tarjoilusta. (viite: Osmon sposti 21.09.2004)

9. Kokouksen päätös
Osmo Tuokko päätti kokouksen 16.45.

Kokouksen puolesta
Kalevi Hyytiä

Jakelu: www.sukuni.fi/karjalaisetsukuyhteisot/sukutp/sakkola/18092004/pk18092004.pdf
päivitetty: 21.09.2004, 19.45


