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SUKUSEURAN JÄSENILLE
Tämä vuonna on taas sukuseuran vuosikokous. Se pidetään nyt järjestyksessään Rääkkylässä 26.7
Rasivaaran nuorisoseuran talolla. Tästä kokouksesta ja päivän ohjelmasta on erillinen juttu tämän
lehden sivuilla. Vuonna -12 kokoonnuimme Tohmajärvellä ja parin vuoden perästä taas Kiteellä.
Nämä kaksi mennyttä vuotta ovat kuluneet entisiä käytäntöjä noudatellen. Vuoden 2013 kesäkuussa
sukuseura teki matkan Petroskoihin. Siitäkin on oma tarinansa tässä lehdessä. Sukumanni ilmestyy
perinteisesti joka vuoden keväällä – nyt kokousvuonna hieman myöhemmin, ettei lukijoilta tämä
unohtuisi. Matkavuosinahan Sukumanni pyritään toimittamaan alkuvuodesta, että ilmoittautumiset ja
muut järjestelyt hoituvat ajoissa.
Eräänlaisena lisänä näiden kahden vuoden aikana on ollut sukukirjan uuden painoksen saaminen ja
markkinointi. Kirjaa painatettiin 50 kpl ja jäljellä on vielä seitsemän kirjaa. Niitä voi tilata
puheenjohtajalta. (Kirjan hinta on 60€ +postituskulut n. 10€) Samoin uutena asiana on ollut sukuviirin
hankkiminen, josta on ollut puhetta jo useampana vuotena. Viiristä on kuva ja hankintaohjeet myös
tässä lehdessä. Olemme tilanneet sukuseuran omaan käyttöön muutaman kappaleen. Sellainen on
nähtävissä Rääkkylän vuosikokouksessa.
Sukuseuran hallitus on jossain määrin epäonnistunut jäsenmaksujen keräämisen tiedottamisessa.
Kertauksena vielä kaikille: parillisina vuosina lähetetään erillinen kirje vuosikokouksen jälkeen, jossa
on maksukehotus. Vuosikokous määrittelee jäsenmaksun suuruuden. Nyt tänä vuonna on tullut jo
muutama maksusuoritus. Tästä ei pidä mennä paniikkiin; maksu huomioidaan, kun jäsenmaksut
tarkastetaan. Parittomina vuosina jäsenmaksukehotus on kevään Sukumanni-lehdessä. Ymmärrämme,
että maksu helposti unohtuu, mutta rahalla on kuitenkin merkitys toiminnassamme. Enemmistö
jäsenistä on hoitanut maksunsa hienosti. Tosiasiassa rahatilanne kokonaisuudessaan on hyvä; siitä
enemmän vuosikokouksessa. Sukuseuran jäsenmäärä on vakiintunut runsaaseen kolmeensataan
jäseneen. Ainaisjäsenmaksu on saanut hieman lisää kannatusta. Tulemme valitettavasti erottamaan ne
jäsenet, jotka kahden peräkkäisen vuoden jälkeen, ylimääräisestä maksukehotuksesta huolimatta, eivät
ole maksaneet jäsenmaksuaan. Tämä asia työllistää sukuseuran hallitusta ja aiheuttaa harmia. Mikäli et
halua kuulua sukuseuraan, siitä voi erota ilmoittamalla siitä reilusti. Olemme itse tehneet valitettavia
virheitä, joista olemme pahoillamme. Sanoisin kuitenkin puolustukseksi, että kaikki tekeminen on
inhimillistä, myös virheet.
Sukuseurassa tapahtuu muutakin. Ilolla olemme todenneet esim. lähiserkusten tapaamisia. Näitä on
ollut ainakin Kiteellä ja Rääkkylässä. Tähän liittyen toivomme tiedotteita syntyneistä, jotka eivät ole
vielä sukuseuran jäseniä. Muuta infoahan on tullut uusista jäsenistä tai kuolleista, ja ne ilmoitetaan
sukulehdessä.
Haluan kiittää myös henkilökuvauksen itsestään kirjoittaneita sukulaisia!
Sukuseuran kotisivut ovat saamassa uuden muodon. Ovat jo käytössä. Sivustoa pyritään pitämään ajan
tasalla. Osoite on entinen: kasper-grohnsukuseura.fi – käykäähän kurkkaamassa. Yhteydenotto niiden
sivujen kautta ei ole enää mahdollista. Asian tullen tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä sukuseuran
hallituksen jäseniin.
Kesää ja tapaamista odotellen! (miettikää v.-15 matkakohdetta)
Jorma Gröhn

HUOMIO!
Jos minut valitaan edelleen hallitukseen, voi olla mahdollista, että nettiyhteys minuun on vaikeuksissa.
Taloyhtiössämme alkaa mittava remontti vuoden aikana, eikä 4G:n yhteys kesämökillämme toimi.
Puhelin ja tekstiviestit kulkevat!
Terveisin Jorma

VUOSIKOKOUS 26.7. 2014

RÄÄKKYLÄN RASIVAARAN NUORISOSEURAN

TALOSSA
Hammaslahdentie 66 (Kitee-Rääkkylä – tien varrella, risteys Joensuuhun päin)
OHJELMA
klo 11.00 keittolounas ja kahvit
Vuosikokous alkaa klo 12.00 (esityslista)
 kokouksen lopussa Rääkkylän valokuitukaapelin esittely/Matti Kontiainen
Linja-autokuljetuksella tutustuminen Rääkkylään








Tarja ja Juha Lamminsalon maitotila klo 14-15, Haapasalmi
Tanja ja Asko Lamminsalon vihannesviljely klo 15 -15.30, kirkonkylä
Paksuniemessä
taidenäyttely, Rääkkylä-Seura
Niemisbygårg Oy:n tuotannon esittely - viinitilan yrittäjä Jyrki Hirvonen, mahdollisuus
ostoksiin
kahvit satamakahvilassa
Paluu linja-autolla Rasivaaraan 17.30/18.00 (aikataulut vain arvioita, tilanteen mukaan)

Päivän kokonaisuuden hinta 15,00 €/henkilö. Maksetaan ruokailua ennen Rasivaarassa.
Ilmoittautuminen sukuseuran hallituksen jäsenille 20.7. mennessä. Ilmoita samalla, osallistutko
myös Rääkkylän kohteisiin tutustumiseen (Huom. Jorma Gröhnille puhelimella; nettiyhteys ei toimi
kesän aikana)

TERVETULOA!

KASPER GRÖHNIN SUKUSEURA
ESITYSLISTA
VUOSIKOKOUS
Aika: 26.7.2014
Paikka: Rasivaaran Nuorisoseuran talo, Rääkkylä
1. Kokouksen avaus/puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
- puheenjohtaja
- sihteeri
- pöytäkirjan tarkastajat/ääntenlaskijat
4. Kokouksen työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään hyväksyttäväksi toimintakertomukset/ puheenjohtaja
- vuodelta 2012
- vuodelta 2013
6. Esitetään vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot
7. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
8. Esitetään vuosien 2014 ja 2015 toimintasuunnitelmat ja talousarviot/puheenjohtaja
9. Valitaan hallituksen jäsenet. Erovuorossa ovat Merja Immonen, Mauri Lamminsalo ja Jorma
Gröhn
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11. Päätetään jäsenmaksusta vuosille 2014 ja 2015
12. Muut asiat
- hallituksen esitys: Sukuseuran matka v.2015, Käkisalmi
- talouskatsaus
13. Kokouksen päättäminen

PETROSKOIN MATKA
Tohmajärven vuosikokouksessa yhden äänen enemmistöllä tehtiin päätös toteuttaa matka Petroskoihin.
Niinpä sitten aloiteltiin matkan suunnittelu. Venäjälle tehtävät matkat poikkeavat siksi, että
matkustajilla täytyy olla passi ja viisumi. Kaikki meni kuitenkin hienosti.
Matka toteutui 7. – 9. 6. -13. Pohjolan Matka kuljetti meitä jo tutuksi tulleen, Jarmo Muhosen ollessa
kuskina.
Tullimuodollisuudet menivät Värtsilässä sujuvasti ja useimmat vaihtoivat siellä myös valuuttaa.
Kahvittelimme Jänismäessä ja suuntasimme kohti Sortavalaa. Tältä tieltä erkanimme uudelle tielle
kohti Kolatselkää. Pysähdyimme Koirinojan kuuluisille taistelupaikoille, jonne oli pystytetty
muistomerkkejä yhteistyönä venäläisten ja suomalaisten kanssa. Lähellä oli talvisodan kuuluisa
Lemetin motti, jossa venäläisdivisioonia tuhoutui ankarissa olosuhteissa.
Ajoimme hyväkuntoista tietä Kolatselkään, jossa matkaamme liittyi nuori venäläinen opas. Puhui hyvin
suomea, mutta opastaminen oli vielä opetteluvaiheessa. Alkuperäiseen suunnitelmaan tuli muutos,
emmekä menneet Kinnermäen karjalaiskylään, vaan poikkesimme heikkokuntoiselle tielle, joka vei
meidät Rubcheila-nimiseen kylään. Siellä paikalliset asukkaat olivat järjestäneet ohjelmaa: laulua,
soittoa ja tanssia, johon matkalaisetkin voivat osallistua. Ruokailimme kylässä. Siellä pysyvästi asuu
ympäri vuoden n. kymmenen henkeä. Kesälomilla sinne tulee kotimaisemilleen jonkin verran lisää
ihmisiä. Talot olivat hyvin vanhoja, eikä maaleja ollut käytetty. Moni meistä piti tätä vierailua hienona;
nähtiin karjalaiselämää aidoimmillaan.
Täältä suuntasimme Suojärven ja Petroskoin yhdistävälle tielle. Ohitimme suuren Säämäjärven, jonka
hienoja rantoja tie mutkitteli muutaman kilometrin. Lähestyessämme Petroskoita alkoivat
suukaupungin muodot hahmottua; isoja kauppakeskuksia kaupungin laidoilla. Itse kaupunki
vehreydessään ja Äänisen laidalla antaa elannon lähes 300 000 asukkaalle. Petroskoi on perustettu
Pietari Suuren käskystä raudan tuotantoon. Tuo kaupungin nimi suomennettuna tarkoittaa Pietarin
tehtaita. Tultuamme kaupunkiin saimme uuden oppaan, joka olikin matkassa aina poistullessamme
Sortavalaan. Hän oli ammattitaitoinen opas. Kiertoajeluilla saimme infoa runsaasti.
Majoituimme korkeatasoiseen Onego Palacehotelliin. Söimme päivällisen hotellin
ravintolassa. Toisena päivänä aamiaisen jälkeen
lähdimme kiertoajelulle 9.00 -13.00 ajaksi.
Teimme kaupunkiajelun ja menimme
suomenkielisen Karjalan Sanomat – lehden
toimitukseen. Siellä meille vakuutettiin suomen
kielen säilymisestä, vaikka virallisempi kieli
onkin venäjä. Toimituksesta menimme
uudenaikaiseen ja laajaan kotiseutumuseoon.
Tulkkimme käänsi vuolassanaisen oppaamme
tekstin meille ymmärrettäväksi. Kävimme myös ortodoksisessa ja uudessa ev.lut. kirkossa. Kiertoajelu
päättyi lounaaseen Hotay-ravintolassa. Loppupäivä oli ohjelmista vapaa. Monet käyttivät aikaa
keskikaupungin uusissa myymälöissä ja Äänisen rantabulevardilla kulkien
Kolmantena päivänä lähdimme kotimatkalle. Suuntasimme Aunukseen, jossa joimme kahvit ja
jatkoimme kohti Sortavalaa Laatokan rantoja seuraten. Opas kertoi matkamme varrelle osuvista
paikoista. Nehän olivat suurelta osaltaan ennen suomalaisten asuttamia. Pysähdyimme vaatimattomaan
paikkaan, jossa oli entinen valtakunnan raja. Ohitimme Salmin ja Pitkärannan ja menimme
Sortavalassa pienen kiertoajelun jälkeen Hotelli Seurahuoneelle, jossa söimme yhdessä ”viimeisen
aterian”

Paluu rajalla tapahtui sujuvasti ja sunnuntai-iltana pienen vesikuuron saattelemana hyvästelimme
toisemme. Matkassa oli yhteensä 36 sukulaista.

SUKUTAPAAMINEN KITEEN NEULANIEMESSÄ
Muserikon Anna ja Heikki Gröhnin (taulu1663) jälkeläisten
serkkutapaaminen järjestettiin monen vuoden tauon jälkeen Juurikan
Neulaniemessä heinäkuussa 2013. Pyhäjärvi tarjosi parastaan ja
hauskoja juttuja riitti. Joten serkkujen toiveita kuunnellen: joka kesä
on tavattava. Olemme jo siinä iässä, että entisiä kultaisia
lapsuusaikoja on hyvä muistella

ARVOISA SUKUSEURAN VÄKI
Nimeni on Pekka Gröhn. Olen muusikko Vantaan Tikkurilasta. Perheeseeni kuuluu vaimoni Tiina, ja
nuoret Matti ja Iiris. Tiina on päiväkodin johtaja ja nuoret ovat lukiolaisia. Isäni Raimo on lähtöisin
Kiteen Kontiolasta, s. 1937. Äitini Marjatta ( Lampi) on Oulun tyttöjä. Vanhempani tapasivat
opiskellessaan Oulun Opettajanvalmistuslaitoksessa. Minä synnyin vuonna 1963, siskoni Tuula
seuraavana vuonna.
Kun synnyin, vanhempani toimivat kansakoulun
opettajina Halsualla Keski-Pohjanmaalla. He siirtyivät
pian naapurikuntaan Toholammille, josta minulla on
ensimmäiset muistikuvani. Elämä 60-luvun
kansakoulussa oli lapselle aika pelkistettyä, tekemistä ei
liikaa ollut. Vaihtelua toi lähinnä hiihto talvisin. Vuonna
1969 muutimme Ouluun ja vuonna -70 aloitin
koulunkäynnin Paulaharjun koulussa, jossa myös isäni
opetti. Oulussa sain paljon uusia kavereita. Koulu oli itse
asiassa niin täynnä, että aluksi siellä oli jopa aamu-ja
iltavuorot! Kolmannesta luokasta lähtien kävin
musiikkiluokkaa. Musiikkiluokan kautta pääsin myös
piano-ja rumpuopetukseen. Se oli hienoa, koska Beatles oli alkanut kiinnostaa. Perustimme myös
koulukavereiden kanssa ensimmäisiä bändejä.
Yläasteella jatkoin musiikkiluokalla ja liityin rumpaliksi bändiin nimeltä Mustang, jonka muut jäsenet
olivat muutaman vuoden vanhempia. Heillä oli keikkamyyjä, joka järjesti keikkoja ympäri PohjoisSuomea. Pääsin keikoille sillä ehdolla, että isä lähtee kuskiksi. Teimme viitisenkymmentä keikkaa
vuosina 1976-1980.
Jatkoin Madetojan Musiikkilukioon ja aloin harjoitella myös sähköbasson soittoa. Kirjoitusten jälkeen
pyrin Sibelius-Akatemiaan, jossa aloitin opinnot syksyllä 1982.

Opiskelin ahkerasti vuoden verran ja seuraavana syksynä menin armeijaan Rovaniemelle. Sieltä
päästyäni jatkoin opiskelua, mutta soittajan töitäkin alkoi löytyä.
Aluksi soitin rumpuja How Many Sistersissä, joiden kanssa teimme myös pitkän Amerikan reissun ja
pari Saksan keikkaa.
Kesäksi-85 pääsin kurssikaverini mukana
soittamaan bassoa ensimmäiseen
ammattilaiskokoonpanoon, kitaristi Hasse
Wallin Afro-Line-yhtyeeseen. Esiinnyimme
mm. Kaustisella, Porin Jazzissa sekä
Ruisrockissa. Hassen kautta päädyin myös
muihin afro-bändeihin, kunnes vuonna 1988
minua pyydettiin kosketinsoittajaksi Kauko
Röyhkä & Narttuun. Soitin Kaukon kanssa
useamman vuoden. Teimme myös levytyksiä.
Vuonna 1989 tapasin Janne Haaviston, joka
oli Mustien Lasien rumpali. Hän kysyi,
kiinnostaisiko yhteistyö J.Karjalaisen kanssa.
Tapasimme keväällä uudestaan, ja kesällä-90
lähdimme kiertueelle. Soitin bassoa Jukan kanssa viisi vuotta. Tämän jälkeen oli vuoden tauko, jonka
vietin Matti Oilingin bändissä. Sitten Karjalainen perusti Electric Saunan, joka jatkoi kymmenisen
vuotta. Tämän jälkeen soitin Wentus Blues Bandissä, jonka kanssa reissasimme ympäri maailmaa! Nyt
olen taas J. Karjalaisessa. Olen tehnyt myös yhden äänitteen Vesa-Matti Loirin kanssa; ”Hyvää puuta”.
Hänen kanssaan olen ollut kolmella kiertueella orkesterin kanssa. Äänitteitä studioissa olen ollut
tekemässä runsaat sata albumia. Monet ovat varmaan nähneet minut tv:ssa mm. J.Karjalaisen ja VesaMatti Loirin esiintymisten yhteydessä. Viime syksynä minusta tehtiin ”Blues-ministerin” toimesta
tunnin henkilökuva-haastattelu radioon. Tänä keväänä saimme J.Karjalaisen ja hänen yhtyeensä kanssa
kolme Emma-palkintoa.
Sukulaisia tapaa nykyään harvemmin, mutta lapsena vietin paljon aikaa sekä Lammen että Gröhnin
sukulaisten kanssa. Kiteellä olin varmaan pisimmillään kuukauden ajan heinä-ym. hommissa. Se oli
kivaa! On jännää, että on saanut nähdä sitä murroskautta, kun on ollut sekä hevonen, että traktori
mukana maatalon töissä. Kiitos kaikille sukulaisille ja hyvää kevättä!
toivottaa Pekka

Ukko-Kallen pojan Heikin tyttären Eiran tytär Eija
(sukukirjan taulut 2087, 2103, 2108 ja 2109)
Viime kesältä on kuva, jossa istun laiturin päässä Kiteen mökillä Pyhäjärven
rannalla. Siinä istuessa avautuu sielunmaisemani – kuva siitä, missä olen
kasvanut, missä ovat juureni ja mihin kuulun. Asiallisesti ottaen tuo ei pidä
paikkaansa, sillä olen syntynyt, kasvanut ja käynyt kouluni Joensuussa,
opiskellut Helsingissä, elänyt tovin Afrikan mantereella ja asunut
Kalajokilaaksossa jo pidempään kuin missään muualla. Paljon siitä, mitä olen
tänään, on tarttunut mukaan ihan muualta. Mutta edes kerran vuodessa haluan
tuntea, mistä olen kotoisin. Kesä on kasvun aikaa ja lapsuuden kesät minä
kasvoin suurelta osin Pyhäjärven rannalla, äidin lapsuuden maisemissa ja
suvun keskellä. Yhä vesi on kirkkainta ja hiekka pehmeintä tässä rannassa.

Toinen kuvista, jotka ovat mielessäni, on kuin toisesta
maailmasta. Se on kuva kahdesta pikkutytöstä:
angolalaisesta Esteristä ja meidän kuopuksestamme
Laurasta muutamia vuosia sitten. Kuva on otettu
Shangalalan kylässä, Etelä-Angolassa, jossa olimme neljä
vuotta (1999-2003) Suomen Lähetysseuran lähettämänä
Angolan evankelisluterilaisen kirkon palveluksessa.
Agrologimieheni Juha työskenteli maatalouden
kehittämistehtävässä, minä koulutin kirkolle työntekijöitä.
Toivon oppineeni tuolla reissulla jotain kuvassa näkyvästä:
kumppanuudesta, rinnalla kulkemisesta, tasavertaisuudesta,
ilostakin. Afrikassa koin, että aina on aikaa ihmiselle.
Vaikka usein tunsin muukalaisuutta, toisinaan hämmästyin, kuinka ihminen ja ihmisen tarpeet ovat
sittenkin niin samat siellä ja täällä. Perheenä elimme yksinkertaista, mutta rikasta aikaa. Lapset
kasvoivat tärkeitä vuosiaan turvallisessa ympäristössä, vaikka tuolloin vielä sotaa käyvässä maassa
olimmekin. Pysyvä ja tärkeä osa identiteettiäni on muotoutunut Angolassa.
Palasimme Angolasta Kalajoelle, josta olimme matkaan lähteneetkin. Pian pääsimme jatkamaan
entisissä tehtävissämme: Juha ProAgria Keskipohjanmaan palveluksessa maatalouden talousneuvonnan
parissa ja minä Kalajoen seurakunnassa papin työssä. Kuusi ensimmäistä vuotta asuimme vanhassa
pappilassa, minkä jälkeen hankimme oman talon. Viimeistään silloin näytti siltä, että olimme
Kalajoella jäädäksemme. Juha on kotoisin Sievistä, tästä naapurista, joten olemme lähellä hänen
synnyinseutuaan ja sukuaan. Väistämättä olen kai pohjalaistunut. Mie ja sie ovat kadonneet puheesta,
mutta karjalaisuudestani olen yhä ylpeä. Mitä se sitten kulloinkin onkin. Monta kertaa olen kokenut,
että omaisille sillä on ollut merkitystä, kun olen siunannut karjalaisia siirtolaisia täällä.
Työtä ja tehtävää on riittänyt ja lapset ovat kasvaneet. Tällä hetkellä lapsistamme kaksi vanhinta,
Aleksi ja Elisa asuvat ja opiskelevat Oulussa, kaksi nuorinta on vielä kotona. Oskari on lukiolainen ja
Laura viidesluokkalainen. Syksystä 2010 lähtien olen ollut Alavieskan kirkkoherran virassa. Alavieska
on pieni 2500 jäsenen yksipappinen seurakunta tässä Kalajoen naapurissa. Tulin valittua syksyllä 2011
ensimmäisenä naisena Suomen kirkon Pappisliiton ja myöhemmin myös Kirkon akateemiset AKIn
puheenjohtajaksi.

Ammattiliiton tehtävien lisäksi olen saanut hoitaakseni kirkon yhteisiä tehtäviä: olen
kirkolliskokousedustaja ja toinen kirkkohallituksen täysistunnon kahdesta pappisjäsenestä. Nämä
luottamustoimet ovat paitsi tuoneet työtä ja vastuuta, avanneet myös uusia kuvakulmia kirkkoon ja
elämään.
Katson vielä kuvaa laiturilta. Mitä muuta kaipaisin? Elämä on lahja. Kunpa sen muistaisin.
Eija Nivala (e. Räsänen)

SUKUVIIRI
Sukuviiriä on saatavissa Helsingin Lipputehdas Oy:ltä. Se on kokoa 40cm x 400cm . Lipputehtaan
osoite on Karvaamokuja 4, 00380 Helsinki, p. 09 561 7220
Viirin hinta on 66€ + 18€ postituskulut. (toimittavat siis myös ykköskappaleita)
Tilaukset voi tehdä tehtaan osoitteesta tai puhelimesta Sami Korkeakunnakselta
Sähköisen tilauksen voi tehdä osoitteesta sami@helsinginlipputehdas.fi
(huom. oheisessa kuvassa oleva tumma reunus ei kuulu viirin väreihin )

SUKUTIETOA 2013 -2014
Uusia jäseniä
Taulu 250-251
XI Pirjo Aulikki Aro, o.s. Peltokorpi, 24.9.1949 (uusi jäsen)
p. Leo Veikko Aro, Raahe
XII Lapsia
Katri Johanna, 13.8.1971 Oulu, p. Jyrki Kananen
Riikka Susanna, 10.10.1976 Raahe
Henna Marjaana, 12.4.1983 Raahe
Taulu 769
X Paula Sinikka Oksman, o.s. Lamminsalo, 31.10. 1966 Rääkkylä (uusi jäsen)
p. Asko Oksman, Suonenjoki
XI Lapsia
Kirsi Johanna Harinen, 2.6. 1987 Rääkkylä
Saija Katariina Harinen, 31.8. 1988 Rääkkylä
Sarita Eveliina Oksman, 25.5. 2002
Kimmo Tapio Oksman, 23.8. 2003
Taulu 2116
X Tuula Marja Isotupa, o.s. Gröhn
XI Lapsia
Santeri Johannes Isotupa, 10.7.1995 Rauma (uusi jäsen)

Taulu 1599
X Jaana Kirsi Helena Sohlman o.s. Turunen, 29.4.1963, Joensuu
Taulu 377
X Lapsia
Hannu Matti Mäntyniemi, 29.1.1961 Seinäjoki

KUOLLEITA
Taulu 2094
IX Veikko Aarre Erik Kämäräinen
4.2.1932 Pälkjärvi, teknikko - 5.4.2013 Kitee
Taulu 1598
IX Aune Inkeri Turunen, o.s. Silvennoinen
3.2.1941 Kitee
Taulu 2199
IX Reino Holopainen
11.6. 1927 Kitee – 11.5. 2013 Helsinki

Taulu 2079
IX Vieno Maria Parkkonen o.s. Tolvanen
23.12.1925 Kitee – 5.12.2013 Kitee
Taulu 2054
Ella Inkeri Uuksulainen o.s.Ersala/Berg
11.1.1921 Uukuniemi – 10.3.2014 Kesälahti
Taulu 745
X. Toivo Tyynelä.
20.5.1935 Rääkkylä - 23.4.2014 Joensuu

Taulu 71
XI Sirkka Liisa Väkeväinen
21.3.1940 Kitee – 6.5. 2013 Eno, Joensuu
Auvo Kalervo Väkeväinen
15.1.1938 Kitee – 16.4. 1969 Lappeenranta

X Matti Väkeväinen
14.6.1904 Puhos, Kitee – 14.8. 2000 Eno, Joensuu
p. Anna Väkeväinen o.s. Turunen
28.6. 1908 Kitee – 25.2. 1974 Kitee
Taulu 1884
X Maija Liisa Tyni , o.s. Litmanen
11.9.1949 Uurainen - 3.2. 2012 Ruotsi

SYNTYNEITÄ
Taulu 71
XI Tapani Marttinen(äiti Sirkka Liisa Väkeväinen)
XII Nina Hannele Marttinen, puoliso Oscar Lindström, 20.5.1982 Helsinki
lapsi: Luca Alex Benjamin Lindström, 30.4. 2013 Helsinki

Taulu 2058
XI. Lapsia
Anna Karoliina Uuksulainen, puoliso Petteri Uuksulainen
XII. Lapsia
Onni Ukko Oskari Uuksulainen 3.10.2008, Joensuu
Martta Josefina Uuksulainen 17.9.2013, Joensuu

Jorma Gröhn, pj.

Kari Uuksulainen, vpj.

Olkontie 7 A 18

Hakolahdenniementie 1

82500 KITEE

82590 NÄRSÄKKÄLÄ

044 2730871

0400 755308

jormagr4@gmail.com

kari.uuksulainen@kitee.fi

Riitta Väistö, siht.

Matti Gröhn

Kyntäjäntie 18

Tohmarivintie 5 B

82500 KITEE

82600 TOHMAJÄRVI

050 3723665

040 7614331

rvaisto@gmail.com

grohn.matti@gmail.com

Mauri Lamminsalo

Merja Immonen

Haapasalmentie 170

Alhontie 22-28 B 10

82335 RASIVAARA

58200 KERIMÄKI

050 5020352

050 5547186

mauri.lamminsalo@pp.inet.fi

merja.immonen@gmail.com

