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Hyvät Kasper Gröhnin sukuseura ry:n jäsenet! 

Viime vuonna tuli kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Kasper Gröhnin sukuseuran 
perustamiskokous pidettiin 23.7.1990 Kiteen seurakuntatalolla. Sopimuskirjan 
allekirjoittivat Sirkka Gröhn, Uuno Gröhn, Elina Kortekangas, Jaakko Lamminsalo ja 
Mirja Pirhonen. Paikalla oli 92 muuta sukuseuraan kuuluvaa. Sukuseuran 
vuosikokous ja -juhla pidetään tänä vuonna 23.7.2016 samalla tavoin Kiteellä, 
seurakuntatalolla. Tässä lehdessä on tarkemmin sukujuhlamme ohjelmasta ja 
ilmoittautumisesta. 

Tämän vuoden Sukumanniin kokoamme lisäksi henkilökuvauksia sukuseuran niistä 
perustajajäsenistä, joita ei aiemmin ole esitelty. Lehdessämme on lisäksi mm. Jorma 
Gröhnin matkakertomus Käkisalmen matkasta vuodelta 2015 ja jäsenien toimittamia 
sukutapahtumia sukuun syntyneistä ja kuolleista henkilöistä sekä tietojen korjauksia. 

Vuosikokous vahvistaa sukuseuran jäsenmaksun. Se on ollut 18 vuotta täyttäneistä 10 
euroa/vuosi ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa. Olemme jo tänä vuonna saaneet 
tilillemme muutamia jäsenmaksusuoritteita, jotka huomioimme jäsenmaksuja 
tarkastellessamme vuoden lopulla.  

Sukuseuramme talous on hyvällä mallilla. Hallitus ehdottaa, että sukukokouksessa 
keskustellaan seuran varojen käytöstä, mm. sukututkimuksen laajentamisesta. 

Sukuseuran kotisivut ovat olleet päivittämättä jonkun aikaa, joten siihen panostamme 
tänä vuonna. 

Siellä julkaisemme mm. valokuvia ja matkakertomuksia sukumatkoiltamme sekä 
hallituksen jäsenten yhteystietoja. 

Olemme pyytäneet uutta tarjousta sukukirjan lisäpainoksesta Bookwell-kirjapainosta, 
joka selvittää ko. painoksen mahdollisuutta. Kirjaan ei tule mitään uutta vuoden 2012 
painoksen sisältöön verrattuna. Kirjaa voi tiedustella hallituksen jäseniltä. 

Jorma Gröhn on aloittanut seuraavan sukumatkan (v. 2017) valmistelut ja selvittelyt 
Puolaan ja Ruotsiin suuntautuvien ”sukujälkien” kohteisiin. Tähän palaamme 
sukukokouksessa. 

Syksyllä 2015 puheenjohtaja Jorma Gröhn ilmoitti luopuvansa yhdistyksen 
puheenjohtajuudesta. Sukuseuran hallitus 9.10.2015 kokouksessaan myönsi hänelle 
eron tästä tehtävästä ja hän jatkaa hallituksen jäsenenä. Puheenjohtajaksi valittiin 
Riitta Väistö ja sihteeriksi Merja Immonen. Varapuheenjohtajana jatkaa Kari 
Uuksulainen. 

Uutena puheenjohtajana toivon, että ottaisitte aktiivisesti yhteyttä hallituksen jäseniin 
mm. sukuseuran toimintaan ja tapahtumiin liittyvistä ideoista. 

Kesän tapaamista odotellen 

Riitta Väistö, sukuseuran puheenjohtaja 



Miiskun Jaska  
 

Gröhnin sukuseuran perustajajäsen Jaakko Lamminsalo syntyi 
Rääkkylän Miiskulla 25.5.1945 maanviljelijä Väinö 
Lamminsalon ja vaimonsa Airan esikoisena. Perheeseen 
syntyi myöhemmin myös tytär Tuula ja nuorimmaiseksi poika 
Seppo. 
Tilalla oli aluksi vain kolme lehmää, mutta Jaakon varttuessa 
ja seuratessa isänsä mukaan töihin vähitellen karjaa lisättiin ja 
navettaa laajennettiin useaan otteeseen sekä hankittiin lisää 
maata. Tilalle hankittiin myös traktori, jolla tehtiin erilaisia 
konetöitä yötä päivää myös naapureille ja kierrettiin mm. 
mylläreinä. Jaakon ja Väinön ahkeralla työllä elintaso parani. 
Jaakko haki myös lisää oppia erilaisilta maatalousalan 
kursseilta ja tilalla viljeltiin myös sipulia. 

Tulevan vaimonsa Marja-Liisan os. Ilvonen Jaakko tapasi Oravilahdella Päivisen 
kaupalla tankatessaan usein harmaata Fergusoniaan ja heidät vihittiin juhannuksena 
1967. Tila siirtyi Jaakon hallintaan ja vanhemmat asuivat tilalla edelleen syytingillä.  

Jaakko oli monessa mukana; 1969 hänet valittiin kunnanvaltuustoon Suomen 
maaseudun puolueen listalta, josta sittemmin siirtyi keskustapuolueeseen.  
Valtuustokausia kertyi useita. Luottamustoimia oli Maataloustuottajissa ja Idän 
Maidossa.  

Hän harrasti mm. näyttelemistä Rasivaaran Nuorisoseuran näytelmäpiirissä ja oli 
ahkera lentopalloilija ja kova saunoja. Pilkille piti päästä aina kun oli mahdollista 
vaikka jää oli jo heikko ja sinne joskus upposikin, mutta vahvana miehenä pääsi aina 
onneksi pois.  

Vuonna 1999 Miiskun tila siirtyi Marja-Liisan ja Jaakon ainoan pojan Juhan vastuulle 
ja vanhemmat muuttivat Täitimenniemeen mökille, lempipaikkaansa. Jaamalle 
rakennettiin myöhemmin omakotitalo, jossa Jaakko eli vaimonsa kanssa elämänsä 
loppuun 22.10.2004 saakka. 

 

 

 

 

 



VUOSIKOKOUS JA SUKUJUHLA 23.7.2016 KITEEN 
SEURAKUNTAKESKUKSESSA 

Kappelintie 4, 82500 Kitee 

OHJELMA: 

Lounas klo 11-12 

Vuosikokous ja juhla klo 12- 

*seppelpartion lähettäminen sukuseuran perustajajäsenen ja ensimmäisen          
puheenjohtajan Sirkka Gröhnin haudalle 

* musiikkiesitys 

* esityslista 

 * juhlapuhe 

Kokouksen jälkeinen ohjelma: 

* linja-autokuljetus Kiteeltä Juurikkaan Neulaniemeen lähtee n. klo 13.30 
ja paluukuljetus lähtee klo 22 

* matkan varrella tutustumiskäynnit Kiteen Savikon maakauppamuseolla 
(ks. Kitee-seura) ja Kiteen Pietarhovissa 

* sukuseura maksaa linja-autokuljetuksen ja mahdolliset pääsymaksut 
kohteisiin  

* Neulaniemessä omakustanteinen kalakeitto lisukkeineen, vapaata 
seurustelua, saunomismahdollisuus ja estradi on vapaa omille esityksille 

Kokousta ennen tarjolla oleva lounas ja jälkiruokakahvit täytekakun kera 
hintaan 15 euroa/henkilö. 

 

ILMOITTAUTUMINEN sukuseuran hallituksen jäsenille 10.7.2016 mennessä 
ruokailuun osallistumisesta ja mahdollisesta erikoisruokavaliosta. 

Ilmoita samalla, osallistutko yhteiskuljetukseen Neulaniemeen ja haluatko syödä 
kalakeittoa illan aikana! 

TERVETULOA! 

 

 



 

Mirja Pirhonen – sukuseuran perustajajäsen (taulut 2127 ja 1427) 

 

Mirja Sinikka Pirhonen, o.s. Gröhn, syntyi vuonna 
1935 Juho ja Saimi (o.s. Alhainen) Gröhnin kuuden 
sisaruksen kolmantena lapsena Juurikan 
Honkahuhtaan. Lapsuus kului maalaistalossa 
useamman sukupolven huushollissa.  Talossa oli 
suurimmillaan 16 henkeä omaa väkeä sekä savotta- ja 
muut työmiehet päälle. Kansakoulun Mirja kävi 
Juurikassa, jonka jälkeen opiskelut jatkuivat juuri 
aloittaneessa Kiteen keskikoulussa Selkueella. 

Aviomies Reino löytyi melkein kivenheiton päästä 
naapurista, Kiitson Pirhosesta. Naimisiin he menivät 
vuonna 1953. Jälkikasvua tuli jo samana vuonna: 

Raimo syntyi marraskuussa. Seuraavana näki päivänvalon Osmo vuonna 1956 ja 
kolmantena lapsena syntyi Raija 1961. 

Mirjan työura alkoi koulun jälkeen Osuuskassan konttorissa jatkuen sieltä Kiteen 
kunnan palvelukseen. Kunnan palveluksessa hän oli melkein 40 vuotta kesäkuusta 
1958 helmikuuhun 1998. Ura alkoi rakennustoimistossa toimistoapulaisena, 
kanslistina ja myös kirjanpitäjänä. Suurimman osan työurastaan Mirja laski palkkoja 
kaupungin palkkatoimistossa. Viimeisimmät vuodet hän toimi palkkatoimiston 
hoitajana. Työ sopi hänelle, ehdottoman täsmälliselle ja vitkastelemattomalle 
ihmiselle. Tarkkuuttahan se vaati, kun täytyi hallita melkein joka vuosi muuttuvat 
monien alojen palkkasopimusten sisällöt. Eläkkeelle lähdössä kaupunginjohtaja 
Ikonen piti Mirjaa kullanarvoisena työtoverina, jolloin Mirjan lähin esimies oli 
kaupunginkamreeri Eeva-Liisa Auvinen, nykyinen Kiteen kaupunginjohtaja. 
Ansiokkaan työuran aikana Mirja sai useita kunniamerkkejä, Suomen kunnallisliiton 
hopeisen ansiomerkin ja Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin. 
Aikaa riitti myös Kunnallisvirkamiesliiton paikallisyhdistyksen toimintaan. 

Mirja kävi useita vuosia töissä Juurikasta kirkolla bussilla ja kesällä työmatkailu sujui 
mopolla, satoi tai paistoi. Joitain talvia hän asui kirkolla. Näinä vuosina kypsyi ajatus 
omasta talosta kirkonkylällä. Kunnan rakennustoimistohan oli näköalapaikka tontin 
etsinnälle, paperisodalle ja aravalainan hakemiselle. Stepanovit myivät tontin 
keskeltä kirkonkylää Palomäeltä, johon siihen aikaan ei ollut kunnon katuakaan, 
Osuuskaupan kulmalta vajaa 200 metriä! Talo valmistui Reinon ja talkooporukan 
rakentamana vuonna 1965 ja työmatka lyheni kilometrin kävelymatkaan. 



Käkisalmen linna 

 

Mirjalla ja Reinolla oli toimiva työjako: Mirja suunnitteli ja ajatteli ääneen, Reino 
toteutti käsistään kätevänä isommat ja pienemmät rakennuskohteet. Jälkikasvun 
muuttaessa pois jäi omaa aikaa enemmän ja oman kesämökin rakentaminen tuli 
ajankohtaiseksi. Tontti löytyi Ikolansaaresta, jonne oli 2 km:n venematka. Kaikki 
rakennustarvikkeet kuljetettiin veneellä tai talvella traktorilla jäätä pitkin. Tie saareen 
valmistui 10 vuoden kuluttua Rääkkylän kautta Puhoksen syväväylän vuoksi. 
Vihdoin päästiin autolla mökin pihaan. Kesämökki oli Mirjalle erittäin mieluinen ja 
rakas paikka; siellä sai Reinon kanssa marjastaa, sienestää ja kalastaa rauhassa 
elämän kiireiltä sekä viettää aikaa lasten ja lastenlasten uinti ym. touhuja seuratessa. 

Mirja oli jo 60-luvulla ahkera käsitöiden tekijä osallistuen mm. Osuuskaupan 
käsityökisoihin ja voittaen useana vuotena palkintoja. Eläkkeelle jäännin jälkeen tahti 
vain kiihtyi ja perhe sekä tuttavat saivat häneltä usein ns. ”Mirjamekko” designia 
olevia käsityölahjoja. Lukematon määrä villasukkia valmistui hänen puikkojensa 
kautta lämmittämään viluisia jalkoja. 

Mirja oli myös innokas matkailija aina 70-luvulta alkaen. Hän teki lukemattomia 
matkoja eri etelän kohteisiin Reinon ja hyvien ystävien kanssa. Lenkkeily muutaman 
hyvän ystävän kanssa oli hänelle myös tärkeää pitkin Kiteen katuja ja polkuja. 

Perheen sukujen historiat kiehtoivat Mirjaa jo ennen Gröhnien sukuseuran toimintaan 
osallistumista. Hän harrasti pienimuotoista sukuselvitysten tekoa. Mirjaa kiinnosti 
suvuista kertovat kirjat sekä kaikenlainen Kiteen historia, paikalliset sananparret, 
sananlaskut ja sanonnat. 

Leppoisa eläkeläiselämä jatkui aina vuoteen 2011 Palomäentiellä, jolloin diagnoosi 
syövästä oli murheellista kuultavaa. Vajaan vuoden Mirja jaksoi taistella tautia 
vastaan ja hänen elämän kaarensa päättyi tammikuussa 2012. Mirjan sydämessä oli 
paikka jokaisella lapsella ja kaikilla lapsenlapsilla ja lapsenlapsenlapsilla. Iloisen, 
huolehtivan ja rakastava Mirjan muisto säilyy kauniina meillä kaikilla. 

SUKUMATKALLA KÄKISALMESSA 

HISTORIAA 

Käkisalmella on vaiherikas 
historiansa. Sijaintinsa takia se on 
ollut kiistakapulana Ruotsin ja 
Venäjän välillä. Paikalla on hyvin 
pitkä historia, vaikka se ei 
asukasmäärältään kovin suuri 
paikka koskaan ole ollutkaan. 
Kaupunkiin on kuitenkin 



vuosisatojen saatossa rakennettu puolustuslinnoja, ensimmäiset karjalaisten Vuoksen 
suulle ja venäläiset nykyisen Vanhan linnan 1294. Naapurivaltiot valloittivat ja 
hävittivät vuorotellen näitä alueita, kunnes 1500- ja 1600- luvuilla rakensivat 
nykyiset säilyneet ja ajoittain uudelleen kunnostetut puolustusrakennelmat. Näille 
vuosisadoille ajoittuu myös Käkisalmen nousukausi, yhtenä vaikuttajana Pietari 
Brahe. Oman leimansa alueelle antoi asukkaiden uskonnollinen ero. Ruotsalaiset 
olivat   evankelis-luterilaisia (aiemmin katolisia), karjalaiset ja venäläiset ortodokseja. 
Stolbovan rauhan(1617) jälkeen saksalaiset kauppiaat saivat oikeuden käydä alueella 
kauppaa ja tuoda tavaroitaan omilla laivoillaan. Tähän kohtaan sijoittuu Gröhnien 
suvun alku Suomessa. Käkisalmeen tuli kauppiaaksi ja laivuriksi saksalainen Kasper 
Gröhn. Hän on sukumme esi-isä.  Hänestä myös alkaa Sirkka Gröhnin tekemä 
sukututkimus. Kasper kuoli n.1660 Käkisalmessa, mutta hänen perillisensä jatkoivat 
liiketoimintaa siellä. Jo 1600-luvun lopulla Gröhnejä oli muuttanut Keski-Karjalan 
alueelle. 
 

YHTEYS KÄKISALMEEN 
 
Sukuseuramme on tehnyt aiemminkin matkan Käkisalmeen. Tämä tapahtui v.2002. 
Muutamia silloin matkalla olleista oli nytkin mukana. Nyt oli reissussa yhteensä 42 
sukulaista. Itä-Suomessa asuville Venäjälle meneminen oli tuttu juttu, mutta muualta 
Suomesta tulleille rajan ylitys niin Värtsilässä kuin pois tullessa Svetogorskissa uusi 
kokemus. 
Teimme matkan 12. -14.6.2015 ja alkumatkan Sortavalan ruokailun ja pienen 
kiertoajelun jälkeen ensimmäinen merkittävä tutustumiskohde oli Huuhanmäen 
varuskunta. Tämä liittyy sukuumme suoraan siten, että matkassa ollut Kauko 
Raekorpi oli syntynyt siellä. Kaksivuotiaana oli tullut lähtö Kiteelle, Juurikkaan. 
Kauko esitteli alueen historiaa, johon hän oli paneutunut perusteellisesti – olihan 
hänen isänsä ollut varuskunnassa kouluttajana. Tämän Paikjärven rannalla säilyneistä 
taloista päätellen varuskunta on ollut komea yhdyskunta. Kiitoksia vielä Kaukolle 
avartavasta esityksestä. 
Ennen Käkisalmea pysähdyimme vielä Lahdenpohjan kirkon raunioilla ja 
Kurkijoella. Siellä kuskimme Jarmo Muhonen keitti kahvit ja ne nautittiin luonnon 
helmassa. Kurkijoenkin kirkko oli tuhoutunut 1970-luvulla tulipalossa, niin kuin 
Lahdenpohjan kirkkokin. Ymmärrettävästi ne eivät neuvostoaikana olleet 
alkuperäisessä käytössä. 
 
KÄKISALMESSA 
 
Käkisalmessa majoituimme uuteen Keksholm - hotelliin. Niin hotellin kuin koko 
kaupungin ilme oli erilainen kuin mihin Sortavalassa käyneet ovat tottuneet. 
Hotellipalvelu oli moitteetonta ja erikoisuutena olivat nuoret englanninkielen taitoiset 
virkailijat. Kaupunki kokonaisuutena osoittautui siistiksi ja rauhalliseksi. Kadut olivat 



Ryhmä Ihantalassa 

leveitä ja yleisilme oli hyvin hoidetun oloinen. Kun kaupunki sijaitsee Laatokan 
rannalla, veneitä satamassa oli paljon. Kävellen keskustassa löytyivät tietysti 
ortodoksinen ja luterilainen kirkko. Keskustoria komisti vieläkin jyhkeä Leninin 
patsas. 
Toisena matkapäivänä kävimme opastetulla kiertoajelulla Käkisalmen linnoituksilla 

ja sen jälkeen Konevitsan 
luostarisaarella.  Ajoimme linja-
autolla Pyhäjärven rantoja pitkin 
Sortanlahteen, josta 
kantosiipialus vei meidät noin 
vartissa saaren laiturille. 
Paneutumatta enempää itse 
luostariin, sen koko ja muukin 
komeus yllättää kävijän. 
Luostarista on joitain esineitä 
saatu siirrettyä ennen sotia 
Heinäveden Valamo-luostariin. 
Erikoisesti jäi mieleen tuona 
lämpimänä päivänä vierailun 
aikana kuulunut luostarin 

kellojen soitto. Kävellessämme saarella yllättäen tuli vastaan muutama lehmä, vuohia 
ja hevonen. Paimen kaitsi niitä polkua pitkin. Päivän ohjelma oli varsin tiivis.  Niinpä  
iltaohjelmaa ei enää erikseen suunniteltu. 
 
PALUU VIIPURIN KAUTTA 
Ajoimme Kiviniemen (Vuoksen ylitys) ja Muolaan kautta Viipuriin. Teitten kunnosta 
voi vielä valitettavasti pahoitella nimismiehen kiharaosuuksien määrää. Kuitenkin on 
selvästi nähtävissä tiestön kunnon kohentaminen. Liikennekulttuuri kuitenkin yllättää 
matkalla äkkinäisen. Viipurissa kävimme syömässä Pyöreässä tornissa ja teimme 
oppaan avustamana tutustumisajelun kaupungissa. Suurin elämys oli kunnostettuun, 

Alvar Aallon  
suunnittelemaan 
Viipurin kirjastoon 
tutustuminen. Se on nyt 
asiantuntijoiden 
(suomalaisten ?) avulla 
kunnostettu siihen tilaan, 
jossa se oli suomalaisten 
luovutettua Viipurin 
valloittajalleen yli 70 
vuotta sitten. 

 
 

Konevitsan luostari 



 
TALI-IHANTALA 
 
Ajoimme Suomeen Svetogorskin kautta. Pysähdyimme vaikuttavalla Tali-Ihantalan 
taistelujen muistomerkillä. Kun aikaa noista suurtaisteluista on jo paljon, ei matkailija 
voi käsittää taistelujen suuruutta. Merkityksen jokainen kyllä tunnustaa. 
Rajanylitysmuodollisuuksien jälkeen kävimme vielä Imatralla kahvilla ja 
suuntasimme kohti Kiteetä. 
 
Jorma Gröhn 
 
SUKUTIETOA 2015-2016 

Kuolleita 
Taulu 1593 
IX Aino Inkeri Pietarinen 10.05. 1929 – 02.11.2012  
X  Leena Marjatta Silvennoinen 12.11.1950  -  04.04.2011 
 
Taulu 1587 
IX Liisa Mirjami Silvennoinen 09.02. 1930 – 19.10.2013 
p. Tauno Ranta-Eskola 31.07.1922 Oulainen – 02.09.2013 
 
Taulu 2114 
IX Leena Marjatta Gröhn 18.3.1939 Oulu – 25.5.2015 Oulu 
 
Taulu 1503 
IX Lotta Siviä Laasonen o.s. Gröhn, 13.1.1940 Ruskeala, kauppias 
20.8.2015, Joensuu 
 
Taulu 1593 
X Leena Marjatta Silvennoinen 12.11.1950, Kitee -  04.04. 2011 
IX Aino Inkeri Silvennoinen o.s. Pietarinen, 10.05.1929, Kitee – 02.11.2012 
 
 
Taulu 617 
IX Toivo Armas Mononen, 10.8.1927 – 14.10.2014 
 
Taulu2394 
IX Toivo Petter Gröhn, 14.01.1930, Kitee, Säynejärvi – 20.10.2015, Kitee 
 
Taulu 2391 
X Anna Lyydia Rouvinen, o.s. Gröhn, 24.5.1940 Säynejärvi, Kitee – 26.11. 2015, 
Kitee 



 
 
Taulu 2101 
X Mauri Pekka Juhani Laurikainen, 15.3.1951 Kitee, Kontiola –  9.3.2016 Kuopio 
(Kiihtelysvaara) 
 
Uusia jäseniä 
Taulu 2461 
X Pirjo Moilanen 12.07.1948  (puoliso Jouko Nuutinen on jäsen), Sotkamo/Kitee 
 
Taulu 1589 
 X Eila Marjatta Savolainen o.s. Moilanen, 20.11 1945 Puolanka, (puoliso Seppo 
Savolainen on jäsen), Imatra 
 
Taulu 837 -838 
X Maija Esteri Kinnunen (o.s. Astermaa) 15.5.1950, Joensuu 
XI Mirka Anneli Kinnunen 21.10.1970 Joensuu, 
XII Jere Petteri Ensi Kinnunen 23.11.1989, Helsinki 
 
Taulu 1868 
XII Niina Janika Honka (o.s. Tuomi, 1.aviolitto Petri Heinonen ja 2.avioliitto Jarkko 
Honka) 31.10.1974, Säynätsalo 
Lapsia 
Tinja-Maaria Galadriel Heinonen 20.8.2002 
Viivi Juliaana Heinonen 17.1.2005 
Akseli Onni Matias Honka 9.2.2015 
 
Taulu 665 ja 668 
XI Raija Elina Leinonen 30.1.1959, Joensuu  -  taulu 668, puoliso Hannu Kalevi 
Leinonen 
     (äiti Elsa Annikki Lamminsalo, s. Rääkkylä) 
 
XII Lapsia (korjauksia sukukirjaan ja Sukumanniin) 
Reija Johanna Tapaninen, puoliso Toni Tapaninen 

-‐   lapsi Edith Lilja Sofia Tapaninen  27.10.2013 
Outi Heini Elisa Leinonen 
Henna Riikka Leinonen, 16.7.1984, avopuoliso Erik Björnstad, Norja 

-‐   lapsi Milla Ama 
Satu Tuulia Leinonen, eronnut 

-‐   lapsi Alisa Sissi Erica Meier, s .4.10.2008 
 
 
 



 
 
Korjaus edellisen Sukumannin tietoihin: 
Taulu 2461 
XII Lapsia (isä Ville Takio) 
Anni Elina Beeta 5.9.2002, Helsinki 
Erika Aleksandra Gesina 20.7.2006, Helsinki 
 
Taulu 649 (äiti Liisa Lamminsalo) 
XII Timo Kalevi Honkanen, 7.6.1972, Vantaa, toimitusjohtaja (uusi jäsen) 
p. Mari Helena Honkanen 24.11.1971 Kaarina, toimistovirkailija, Hämeenlinna  
XIII lapsia 
Maija Kristiina Honkanen 11.6. 2006, Hämeenlinna 
Kaisa Katariina Honkanen, 15.8.2008, Hämeenlinna 
 
Taulu 623 
X Tuula Anneli Kuittinen o.s. Mononen, 2.2.1962 Hausjärvi, perhepäivänhoitaja 
  p.Reijo Olavi Kuittinen 
 
Taulu 2467 
X Raimo Tapio Nuutinen, 11.5.1947 
IX Janne Sakari Nuutinen, 29.8.1979 
     lapsi Kiira Karoliina Nuutinen 7.2.2007 
 
Taulu 2794 
XI Matti Kauko Kalervo Gröhn, 5.1.1970 Vieremä 
 
Taulu 1642 
XI Virve Susanna Kivi (o.s. Pitkänen, eronnut),16.10.1971 Helsinki, ekonomi, 
toiminnanjohtaja 
XII Nanna Vivica Kivi, 22.09. 2002 
 
Taulu 2425 
XI Riitta Hillevi Muhonen (o.s. Alhainen) 22.4.1957, Kitee 
 
Syntyneitä 
Liittyy tauluu 71 
Nina Hannele Marttinen (vanhemmat Päivi ja Tapani Marttinen) 
puoliso Oscar Lindström 
Lapsi Jimi Neo Jasper Lindström 18.4.2015 
 
Taulu 2123 
X Reetta Sisko Karoliina Gröhn, puoliso Petri Lempiäinen 



XI Lapsi Oiva Erik Petrinpoika Lempiäinen, 1.12.2015 Naantali 
 
Liittyy tauluun 649 
XII Asko Olavi Honkanen, arkkitehti; puoliso Mia Marika Honkanen (o.s. Vaittinen), 
FM, biologi 
XIII lapsi Lilja Orvokki Honkanen  28.08.2015 
 
Taulu 2058 
 
XI. Lapsia 
Heikki Aleksi Uuksulainen,  metsätalousinsinööri, puoliso Miia Kattelus-
Uuksulainen, sosionomi 
XII Lapsia  
Otso Kaarlo Aapeli s.13.1.2016, Tohmajärvi 
 
SUKUSEURAN HALLITUS 
  
Riitta Väistö, pj 

Kyntäjäntie 18 

82500 KITEE 

050 3723665 

rvaisto@gmail.com 

 

Merja Immonen, siht.                                  

Alhontie 22-28 B 10 

58200 KERIMÄKI 

050 5547186 

merja.immonen@gmail.com 

 

Matti Gröhn 

Tohmarivintie 5 B 

82600 TOHMAJÄRVI 

040 7614331 

mattisegrohn@gmail.com 

Kari Uuksulainen, vpj. 

Ollilantie 1 A 5 

58200 KERIMÄKI 

0400 755308 

kari.uuksulainen@kitee.fi 

 

Jorma Gröhn, jäsen. 

Olkontie 7 A 18 

82500 KITEE 

044 2730871 

jormagr4@gmail.com 

 

Matti Mononen 

Oravisalontie 159 B 

82300 RÄÄKKYLÄ 

050 5708456 

 


