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PÖYTÄKIRJA  
SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIJAT 24.01.2015 klo 13.35–16.30 
 
Suvannon Seudun Sukututkimuspiirin kokous Karjalatalon Yläsalissa 
Kokouksen isäntinä toimivat vuokselalaiset. 
 
Läsnä olivat: 
Jyrki Warvas puheenjohtajana,  
Leena Repo, sihteerinä  
 
Pentti Warvas  Hellevi Mattila 
Sarina Warvas  Ilmi Pesonen    
Eija Savolainen  Pirkko Peltonen 
Aulis Käppi   Maire Peltonen 
Paavo Salonen  Pertti Lamppu 
Harri Laine   Unto Sastamoinen 
Raimo Manninen  Osmo Tuokko 
Varpu-Leena Sumsa  Kaarina Pärssinen 
Eeva Malkamäki  Heikki Malkamäki 
Raimo Tuimala 
 
1 § Kokous aloitettiin klo 13.35. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti 

läsnäolijat tervetulleiksi. 
 
2 § Taiteilijaprofessori Marjukka Vainio esitelmöi aiheesta ”Äänisen ja 

Vienanmeren taidekallioalueet”. Esityksen jälkeen keskusteltiin. 
 
3 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  
 
4 § Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
  
5 § Osmo Tuokko kertoi, että kirjan ” Suvannon Seutu 1917-1921 - elämää ja 

ihmiskohtaloita” valmistuminen on aikataulussa. Todettiin, että työryhmä on 
tehnyt erinomaista työtä. 
Keskusteltiin kirjan julkaisemistilaisuudesta kokouksessa 18.04.2015 ja 
päätettiin seuraavaa:  

      -    julkistamistilaisuuden tarkka alkamisaika ilmoitetaan myöhemmin. 
- kirjan talous on kunnossa. 
- Pyhäjärvi hoitaa kokouksen järjestelyt, tarjoilun sekä 

puheenjohtajuuden. 
- kokouksen alussa juodaan juhlakahvit, jotka kustannetaan 

sukututkijapiirin varoista. 
-    kokouksessa keskitytään kirjan julkaisemiseen ja siitä nouseviin        

          aiheisiin, joten muuta ohjelmaa ei tarvita. 
- kirjaryhmän jäsenet hoitavat tilaisuuden puheenvuorot. 
- Osmo Tuokko kertoi, että suurimmille lahjoittajille menevät kirjat 

suoraan painosta, pienempien lahjoittajien kanssa sovitaan jakelusta 
erikseen. 

- Osmo Tuokko kertoi myös, että työryhmä toimittaa kirjan 
vapaakappaleet nimeämilleen pr-kohteille.   
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-     
- työryhmä tiedottaa tilaisuudesta ja kutsuu paikalle säätiöiden ja 

pitäjäseurojen edustajat, median edustajia sekä muita 
yhteistyökumppaneita. 

- kukin lahjoittajaryhmä päättää itse kirjan levityksestä, myynnistä sekä 
myyntihinnasta. 

- Suvannon Seudun Sukututkijat ei anna hintasuositusta 
lahjoittajaryhmille. 

- Suvannon Seudun Sukututkijat saavat kirjoista 20 kpl. 
- Suvannon Seudun Sukututkijat luovuttavat kirjan  30 €:n 

kappalehintaan. Esityksenä oli 30 tai 40 €, äänestyksen tulos 13 – 1 
ääntä 

- työryhmä huolehtii myös siitä, että kirjoja on myynnissä 
julkistamistilaisuudessa. 

 
6 § Todettiin vetoryhmän kokoonpano vuonna 2015: 

Vuoksela Jyrki Warvas 
    Pentti Warvas 
   Metsäpirtti Kalevi Hyytiä 
    Harri Laine  
   Rautu Ilmi Pesonen 
    Hellevi Mattila 
   Pyhäjärvi Esko Simonen 
    Eija Savolainen 
   Sakkola Pertti Lamppu 
    Leena Repo 
 
 
7 § Todettiin vuoden 2015 kokousajat ja -paikat sekä alustavasti suunnitellut 

ohjelmat: 
24.01.2015, Yläsali,  Vuoksela 

  18.04.2015, Laatokka, Pyhäjärvi, kirjan julkistaminen 
  19.09.2015, Laatokka, Rautu, ortodoksisukujen tutkiminen 
 14.11.2105  Laatokka, Metsäpirtti,  

Ruotsin (Suomen) ja Venäjän raja ja sen kehitys   
   Ruotsin arkistojen materiaali 
 
8 § Sovittiin alustavasti vuoden 2016 kokouspäivät sekä varapäivät:   
  23.01 – 16.01 
  16.04 – 09.04 – 23.04 
  17.09 – 24.09 
  12.11 – 19.11 

Kokouspäivä määräytyy Karjalatalon varauslistan mukaan. Leena Repo hoitaa 
varaukset. 
 

9 § Huutokaupattiin Osmo Tuokon tuoma kirja ”Rintamamiehet III”.
 Raimo Tuimalan huuto 10 € voitti. 
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10 § Todettiin sukututkimuspiirin rahatilanne: 

ennen kokousta oli kassassa rahaa 906,61 €. Kahvikassan 
laskemisen jälkeen 1008,06 €.  

 
11 § Paavo Salonen muistutti Karjala DNA -projektista. Hän kehotti mahdollisimman 

monia antamaan DNA-näytteen, jotta saataisiin selville, mistäpäin karjalaiset 
ovat tulleet asuinseuduilleen ja mihin eri heimoihin karjalaiset pohjimmaltaan 
kuuluvat. Hän pyysi myös levittämään tietoa pitäjäyhteisöihin sekä 
pitäjäseuroihin. 

 Paavo Salonen lupasi, että hän tulee mielellään eri tilaisuuksiin puhumaan 
asiasta tarkemmin. Hänen yhteystietonsa löytävät Ahti Kurrin kotisivujen 
kautta. 

 
12 §  Puheenjohtaja totesi, että seuraava kokous on lauantaina 18.04.2015, jolloin 

on kirjan julkistamistilaisuus. 
 
13 §  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. 
 
 
 
 Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 Jyrki Warvas  Leena Repo 
 kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 
 
 
 
 


