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Hyvät sukuseuran jäsenet

Sukuseuran hallitus on viime päivinä askaroinut kokouksissaan viime vuoden tilien tarkkailussa ja 
tulevan kesän matkan järjestelyissä. Laskennan mukaan viime vuoden jäsenmäärä on 319. Se on 
pysynyt edellisen vuoden tasolla. Siinä suhteessa voimme olla tyytyväisiä.

Viime vuonnahan pidettiin vuosikokous Tohmajärvellä, josta jo syksyn kirjeessä oli selostus. 
Tuntuu siltä, että aktiivijoukko seurassamme on noin 80, jotka osallistuvat näihin kokouksiin ja siitä 
joukosta yleensä löytyy myös sukumatkalle lähtevät jäsenet. Peräänkuulutan edelleen lisää nuoria 
mukaan. Kun Sirkka Gröhn perusti sukuseuraa, paikalla oli pian 25 vuotta sitten nuoria, joille 40-50 
vuoden ikä alkaa olla tosiasia. Sukuseura voisi toimia kahdessakin tasossa. Juuri edellä mainitut 
serkut voisivat lastensa kanssa kokoontua jossakin. Tällaista on kai jopa suunnitteilla. Jokin vuosi 
sitten Rääkkylässä oli ”serkusten tapaaminen” Lamminsaloilla kesäisin. Toivottavasti tapaamiset 
jatkuvat. Olkaa aktiivisia.

Syksyn aikana ilmestyi uusi painos Keski-Karjalan Gröhnit- kirjasta. Matkalla oli vähän mutkia, 
mutta 50 tilattua kirjaa kuitenkin saatiin. Niitä on mennyt niin, että parikymmentä on vielä kaapissa. 
Kirjoja voi tilata minulta. Lisänä kirjassa on Eeva-Leena Onnelan aikaisempi muistokirjoitus Sirkka 
Gröhnistä. Sopii hyvin kirjan luonteeseen. Kirjoja voi tilata minulta sähköpostilla. Osoite on 
yhteystiedot- kohdassa.
 
Tulevana kesänä tehdään sukuseuramatka Petroskoihin 7. -9. 6. Matkasta on kirjeessä oma 
tiedotteensa. Venäjän puolelle sukuseura on tehnyt ennenkin matkoja. Kaikki tietävät, että tämä 
vaatii omat järjestelynsä viisumien suhteen. Käytännössä se on kuitenkin pieni vaiva. 
Matkatoimisto hoitaa nämä asiat. Ilmoittautumiset matkalle tehdään vanhan käytännön mukaan 
minulle. Siitä se lähtee. Meille on varattuja paikkoja 38/40 hotelliin. Tärkeää on, että kaavakkeen 
mukaan ilmoitatte, tarvitsetteko ryhmäviisumia. Jos on oma, siinä säästää 60€.  Enempää 
matkailijoita ei tällä kerralla pääse mukaan. Toimikaa nopeasti. Pahimmassa tapauksessa, jos 
tulijoita on enemmän, joudumme arpomaan, tai ottamaan tulojärjestyksessä ilmoittautumiset. 
Matkajärjestäjä on luotettava, pitkään myös itään matkoja tehnyt toimisto.

Vielä toivon, että ilmoitatte korjauksia Sukumanni-tietoihin, syntyneet ja kuolleet ja tietysti uudet 
jäsenet. 

Näillä ajatuksilla toivotan kaikille hyvää talven ja vuoden jatkoa! Tapaamisiin Petroskoin matkalla 
tai viimeistään vuonna -14 Rääkkylässä sukukokouksessa.
Jorma Gröhn

Ps. Joitakin sukuseuran jäsenmaksun suorittaneita oli, joita ei löytynyt jäsenluettelossa. He eivät 
valitettavasti saa postia meiltä. Jos tiedätte tällaisia sukulaisia, pyydän ilmoittamaan heidän 
henkilötietonsa.  Maksun yhteydessä oleva henkilön nimen tiedottaminen helpottaa seurantaa. Voi 
merkitä nimet, keitä kaikkia suoritus koskee. Toimii nyt jo aika hyvin!

Jorma Gröhn



JÄSENMAKSU

Tohmajärven vuosikokouksen päätöksellä vuotuinen jäsenmaksu on edelleen 10€/henkilö. Pyydän, 
että jäsenmaksu suoritetaan 20.3.2013 mennessä. Merkitse, ketä/keitä maksu koskee. Kokouksen 
päätöksellä poistuu nimike ikäjäsen. Jäsenmaksusta ovat vapautettuja alle 18-vuotiaat ja 
ainaisjäsenet. Kaikki muut maksavat tuon summan. Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla 
kertasuorituksena 10-kertaisen jäsenmaksun eli 100€.
Sitten IBAN-tunnus: FI94 5153 0420 0166 55
HUOM! JÄSENMAKSUHUOMAUTUKSESSA OLI VÄÄRÄ IBAN. YLLÄ ON OIKEA. 
ANTEEKSI!

Karjalasta Etelä-Pohjanmaalle
Juha Gröhn

Kiteeläiselle rajaseudun kasvatille ensimmäisenä 
vaihtoehtona kotipaikaksi harvoin tulee mieleen 
Seinäjoki. Ei tullut minullekaan. Seinäjoella on 
kuitenkin eletty ja oltu liki 20 vuotta. Hyvin on 
viihdytty ja eepeeläiseen elämänmenoon 
sopeuduttu.
Kuulun siihen Gröhnien sukuhaaraan, jonka 
lähtöpiste modernissa ajassa on Haapalan tila 
Kiteen Kontiolassa. Synnyinkotini on Uutelan tila, 
joka muodostui Uuno-ukkoni ja hänen veljensä 
Einon päätyessä jakamaan Haapalan tilan kahtia. 

Uuno rakensi puolisonsa Elman ja lastensa kanssa Uutelan 1950-luvun alkupuolella. Uunon ja 
Elman toiseksi vanhin poika Mauri on isäni. Äitini Anna-Liisan Mauri-isä löysi Kiteenlahdesta. 
Synnyin vuonna 1963 eli synttärit lähestyvät, ja tiedoksi kaikille lukijoille, ettei juhlia pidetä.  
Minulla on kaksi sisarusta. Riitta-sisko on kieltenopettaja ja asuu perheineen Kuusamossa ja veljeni 
Ismo on agronomi-maanviljelijä ja pitää kotitilaa
Lapsuuden ajasta mieleen ovat jääneet 60-lukulainen tulevaisuuden usko, suurperheen elämä 
Uutelassa: isän veljet ja siskot – Raimo, Raili, Jorma, Raija ja Erkki olivat paljon meillä. Haapalan 
väki, Alma-mummo, Eila, Sirkka, Ritva ja tietenkin Mauri ja Markku, olivat hyvinä läheisiä. Jorma-
sedän urheilusuoritukset olivat mieleenpainuvia ja Erkki-sedän kanssa tehdyt erilaiset operaatiot 
muun muassa kalastuksen, kortinpeluun ja urheilun parissa olivat lapsuuden ydintä. Pekka-serkun 
kesäretket Uutelaan, jotka saattoivat kestää jopa 4 viikkoa,  ja hänelle hävityt hiihtokisat 
hiihtolomilla, ovat jääneet mieleen. Juoksussa voitin aina!  Pekasta tuli muusikko ja minusta 
lihakauppias. Myös äidin, isän, ukon ja mummon keskeytymätön työnteko on jäänyt mieleen. 
Kaikkia töitä ei tuolloin tehty koneella.
Koulun aloitin vuonna 1970 Juurikassa. Kyseinen koulu oli erinomainen opinahjo. Todettakoon, 
että eräs opettajistani oli isäni serkku, ylioppilas Hannu Hurskainen. Hän pätevöityi myöhemmin 
lailliseksi opettajaksi. Yläasteita Kiteellä on yksi kappale. Muuten mukava paikka, mutta linja-
automatkat Kontiolasta kirkonkylään olivat pitkiä. 7-luokan olin pelkästään pojista kootussa 
luokassa ja menossa oli ajoittain levottomia piirteitä.
Yläastetta seurasi lukio Kiteellä ja ylioppilaaksi valmistuin 1982. Jos jotain saisi elämässä vedettyä 
takaisin, ne olisivat kouluaikaiset kieliopinnot. Ei tullut luettua, vaikka olisi pitänyt. Myöhemmin 
olen työssäni käyttänyt englantia ja ruotsia paljon. Olisi ollut helpompaa, jos olisi aloittanut ajoissa. 
Luonnontieteet maittoivat paremmin ja antoivat kohtalaisen hyvän perustan opiskelulle yliopistossa.
Lukion jälkeen tuli välivuosi. En päässyt yliopistoon suoraan kirjoitusten jälkeen, ja talvi meni 
kouluavustajana ja luokanopettajan sijaisuuksissa. Oli erinomainen ja avartava kokemus. 
Avartumista haettiin myös seuraavana kesänä alkaneessa varusmiespalveluksessa. Kesän alussa 
mennessäni Kontiorantaan ajattelin upseerin uraa eräänä vaihtoehtona elämänsuunnaksi. 



Juhannuksena en enää ajatellut niin. Vänrikki minusta kuitenkin tuli, ja nyt olen saavuttanut jo 
luutnantin arvon. 
Riitta-vaimon – Närsäkkälän  Wetterstrandeja - kanssa olemme kulkeneet yhdessä vuodesta 1982 
lähtien. Ensimmäisen kerran tapasin hänet vuonna 1974 Rajakylien koulujen välisissä 
yleisurheilukilpailuissa. Hän teki lähtemättömän vaikutuksen jo tuolloin. Naimisiin menimme 1988 
ja onnellisia olemme olleet ja toivottavasti olemme myös tulevaisuudessa.
Armeijan jälkeen olin vuoden opiskelemassa Joensuun Yliopistossa fysiikkaa ja matematiikkaa. 
Totesin, ettei ole meikäläisen hommaa, ja seuraavana kesänä (-85) pääsin lukemaan lihateknologiaa 
Helsingin Yliopiston maa- ja metsätaloudelliseen tiedekuntaan.  Vuonna 1990 kesäkuussa 
postiluukusta kolahtivat maisterin paperit. Helsingin opinnot olivat kokonaisuutena koko opintouran 
paras ja mukavin vaihe. Vuosi 1990 oli tapahtumarikas: Annaelina syntyi, valmistuin Viikistä ja sain 
ensimmäisen vakituisen työpaikan. Hommana oli teurastamon työjohtajan tehtävä Joensuussa.
Sitten teimme ketunlenkin. Minulle tarjottiin Oulusta isompaa pomon pestiä ja sinne lähdettiin – 
Riitta sai hammaslääkärin tehtävän Oulun liepeiltä ja ostimme rivitaloasunnon samalta seudulta. 
Muutama viikko muuton jälkeen tuli selväksi, että jos töissä meinaa ylipäätään olla, työtä tehdään 
Seinäjoelta käsin. Maamme oli ennen kokemattomassa lamassa ja ratkaisu oli helppo – ei kun 
Seinäjoelle. Aleksi syntyikin Etelä-Pohjanmaalla vuonna -92 ja Joonatan (-97) onkin sitten jo aito 
suunnikaspaitamies.
Seinäjoelle muutettuamme oli Atrian teurastamoteollisuuden kehityspäällikkönä parin vuoden ajan, 
ja vuonna 1993 minut nimitettiin kyseisen divisioonan johtajaksi ja Atrian johtoryhmän jäseneksi. 
Tämän jälkeen erilaisia johtamistehtäviä Atrialla on ollut ja monenlaisen mankelin läpi on tullut 
kuljettua.  Viime vuoden keväästä lähtien olen ollut Atria- konsernin toimitusjohtajana.
Atrialla on liiketoimintaa ja tehtaita Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Venäjällä. 
Myyntiä on kymmeniin maihin. Viime vuonna liikevaihtoa oli 1,3 miljardia euroa ja väkeä noin 
5.000 henkilöä. Kiinteänomaisia työpisteitä minulla on 2 – Seinäjoella ja Helsingissä, joiden välillä 
ajankäyttö jakautuu suunnilleen puoliksi. Matkustan paljon – tämä on vaativaa perheelle ja joskus 
raskasta matkaajallekin.
Työviikkooni koostuu lukemattomista tapaamisista ja kokouksista.  Kuukauden tärkeimmät 
kokoukset ovat yhtiön hallituksen kokous sekä yhtiön johtoryhmän kokous. Hallitukseen yhtiön 
omistajat ovat valinneet edustajansa linjaamaan yhtiön kehityssuuntia ja johtoryhmässä eri 
liiketoimintojen kanssa päätetään erilaisista operaatioista ja seurataan niiden toteutumista. Atria on 
pörssiin listattu yhtiö, joten sitä koskeva säätely on erittäin tarkkaa ja määrämuotoista. Raportointiin 
liittyvät puuhat vievät paljon aikaa. Tapaan säännöllisesti Atrian asiakkaiden johtoa eri maissa, 
sijoittajia, pörssianalyytikkoja, pankkiireja ja erilaisia neuvonantajia ja tietenkin paljon Atrialla 
työskenteleviä työkavereita.  Myös lihantuottajia tapaan runsaasti, ja he soittelevat paljon. 
Puhelimeen olen elämäni aikana puhunut niin monta akullista, ettei vapaa-aikana kauheata 
kännyköintitarvetta ole. Kyse ei ole epäsosiaalisesta luonteesta, vaan ajoittain ylisosisaalisen työn 
seuraamuksista, jos soittoja sukulaisille tulee harvoin tai puhelut ovat lyhyitä. Työyhteisössä olen 
tullut tunnetuksi lyhyistä puheluista.  Anoppi-Elina sanoi joskus, että puhelin on keksitty lyhyitä 
tiedonantoja varten. Uskon tähän.
Meillä on kesämökki Viitasaarella, ja siellä olemme viikonloppuja ympäri vuoden. Keitele-järvi on 
jotain muuta, kun Eteläpohjanmaan lätäköt. Turkista meille on tullut tärkeä maa, ja meillä on 
Alanyassa kerrostaloasunto. Kiteellä käymme liian harvoin – ehkä pari kolme kertaa vuodessa. 
Onneksi Viitasaari on Suomen keskellä, ja siellä on kätevä tavata sukua.
Etelä-Pohjanmaa on hyvä paikka asua. Ehkä meissä Gröhneissä on pikkuisen kyseiseen maakuntaan 
kytkettyä suoraviivaisuutta ja vähän jäyhyyttäkin. Pohjalaiset ovat mukavaa ja työteliästä väkeä. He 
ovat todella sitkeitä vastustajia ja mm. kovia painimaan, mutta samalla puolella pöytää on 
luottavaista istua. Kiteen Pallo on pesäpallon ykkönen. Ehdottomasti!
Maailma on muuttunut sellaiseksi, ettei omaa elinpaikkaa voi itsenäisesti valita. On mentävä sinne, 
missä on leipää ja turvaa perheelle.  Juuret ja taustat on kuitenkin tunnettava ja tunnustettava. 
Silloin ymmärrämme itseämme ja myös elämää entistä paremmin.



Merkittävä Vilho Lampi-lahjoitus Oulun taidemuseolle 3.4.2012

Oulun taidemuseo on saanut huomattavan lahjoituksen tämän kevään aikana. Museo on 
vastaanottanut yhdeksän liminkalaisen taidemaalari Vilho Lammen (1898-1936) teosta. Lisäksi 
lahjoitus sisältää taiteilijan kirjeenvaihtoa 1920- ja 1930-luvuilta. Taide-, kulttuuri- ja 
aluehistoriallisesti merkittävän teon takana on Pekka Teräsalmi, jonka isovanhemmat Heikki ja 
Wally Kuusinen vaikuttivat Lammen aikalaisina Oulussa vuosina 1923-1928. FM Heikki Kuusinen 
toimi tuolloin ranskan ja saksan kielen lehtorina Oulun lyseossa. Vuonna 1925 syntyi tytär Senta 
Kuusinen (myöh. Teräsalmi). Hänet Vilho Lampi ikuisti suvun hallussa oleviin muotokuviin 3-
vuotiaana.
Lahjoitettujen taideteosten ja kirjallisten aineistojen historia kiertyy kiinnostavalla Ouluun. 
Tapasivathan Heikki Kuusinen ja Vilho Lampi aikoinaan kaupungissa. Heidän yhteydenpitonsa 
jatkui kirjeitse, kun Kuusisen perhe muutti muutaman Pohjois-Pohjanmaalla asutun vuoden jälkeen 
Jyväskylään. Kanssakäyminen perustui ystävyyteen ja ammatillisiin kuvioihin. Ranskan kielen 
taitajana Heikki Kuusinen auttoi taiteilijaa kääntämällä hänen kirjeenvaihtoaan Pariisin suuntaan, ja 
tuki ystäväänsä muillakin tavoin, kuten lähettämällä käännöstekstit sovituille päivälehdille ja 
toimimalla teosvälittäjänä edistäen myyntiä Keski-Suomeen. Taidemaalari puolestaan maksoi hänen 
käännöstyönsä ja vaivannäkönsä maalauksillaan. Taideteoksista suurin osa eli seitsemän kappaletta 
onkin peräisin taiteilijan ja Heikki Kuusisen ystävyyden ajalta, 1920- ja 1930-luvuilta. Myöhemmin 
Senta Teräsalmi täydensi tätä kokonaisuutta hankkimalla Asetelma I (1933)  ja 
läikkämaalaustekniikalla toteutetun  Jokimaisema(1934) – öljymaalaukset.
Lahjoituskokoelma on nimetty Senta Teräsalmen mukaan. Hän oli elinaikanaan erityisen iloinen 
siitä, että myös laaja yleisö saattoi näyttelyissä nähdä hänen omistamansa akvarelli- ja 
öljyvärimaalaukset, kuten Kaksi latoa (1926), Asetelma (1926), Viljamakasiini (1929) ja 
Maakunnan portti (1930). Teoskokonaisuus säilyy lahjoituksen myötä yhtenäisenä. Kirjalliset 
dokumentit antavat täysin uutta tietoa ja perspektiiviä niin taiteilijan yksityiselämään kuin 
taiteelliseen tuotantoonkin. Esimerkiksi taiteilijan tekemästä Pariisin matkasta tiedettiin 
aikaisemmin vähänlaisesti. Heikki Kuusisen postitse saaman matkakertomuksen ja –valokuvan 
myötä tämäkin salaperäisyyden verho raottuu hieman.

Teksti on  jäljennös Oulun taidemuseon esitteestä. Tästä lahjoituksesta kirjoitti sanomalehti Kaleva 
usean palstan jutun. Lahjoittaja Pekka Teräsalmi oli paikalla näyttelyn julkistamistilaisuudessa.
Sukukirjassa Taulussa 2611 on Senta Teräsalmen tietoa ja lähitauluista Kuusisten sukua. Heikki 
Kuusinen on taulussa 2610. Kuusisten (ent. Grön ja Gröhn) sukuhaara on lähtenyt Kiteen 
Suorlahdelta ja Säynejärveltä Sortavalaan ja sieltä mm. Helsinkiin. Senta Teräsalmen kuolema 
ilmoitettiin v.2012 Sukumannissa.
Yllättävällä  tavalla sukumme kannalta asiaa voidaan lähestyä myös Vilho Lammen kautta. Taulussa 
2114 on tieto;  Raimo Gröhnin puoliso Marjatta (o.s. Lampi). Vilho Lampi oli  hänen setänsä. Vilho 
Lampi on tunnettu paitsi omasta taiteestaan, myös hänestä tehdyistä monista tutkimuksista. Paavo 
Rintala kirjoitti kuvitteellisen teoksen Jumala on kauneus. (1959)  Siitä on tehty tv-elokuva, jossa 
Vilho Lampea esittää  juuri menehtynyt Paavo Pentikäinen. Rintalan kirjan pohjalta on tehty myös 
useita  teatterituotantoja. Näistä mainittakoon teosnimi Tässä on elämä. Taisto Reimaluoto tekee 
siinä vahvan roolin.



Riitta Väistö, Kiteen kaupungin kunniahenkilö, Kiteen Oiti, 
vuonna 2012

Olen Säyneenkylän Gröhnejä, Toivo Petter Gröhnin tytär.
Sain kasvaa maalaistalossa, jossa lapsetkin osallistuivat kukin ikänsä 
mukaisiin töihin ja askareisiin. Palkaksi ahkeroinnista pääsi kirkolle 
ostoksille ja välillä myös Joensuuhun saakka. Joskus kävimme 
sukuloimassa Helsingissäkin. Tauno-ukin (äidin isän) kanssa matkustin 
lentokoneella Tampereelta Joensuuhun 1960-luvulla. Naapurit kävivät 
lapsuudessani paljon kylässä toistensa luona, vierailusta ei tarvinnut sopia 
etukäteen. Kylään mentiin kävellen, hevosella, veneellä järven yli ja 
myöhemmin autolla. Näin lapset saivat leikkiä yhdessä, kun ei kerhoja 
ollut.

Pyhä- ja juhlapäiviä kunnioitettiin lapsuudenkodissani tarkasti. Sunnuntaina ei saanut tehdä töitä, ei 
edes käsitöitä, joita harrastin jo kouluikäisenä paljon. Joulupäivä ja pitkäperjantai olivat erityisen 
hiljentymisen päiviä eikä silloin saanut mennä kyläilemään. Äitini toimi pyhäkoulun opettajana ja 
niin minäkin olin ahkerasti mukana. Juhlapäiville oli nimetty perinneruokia, joita kotonani myös 
valmistettiin. Jokavuotiset sikasoppatapahtumat kylällä olivat alkutalven juhlaa. Äidiltäni olen 
saanut paljon ohjausta ruoanlaittoon, leivontaan ja käsitöihin. Ukilta saadulla harmonilla opettelin 
jonkun verran soittamaan.

Näistä kaikista lapsuuden ja nuoruusiän kokemuksista on jäänyt omaan elämään tapoja, etenkin 
ruokaperinteitä. Erilaisista vanhoista tavoista ja esineistä olen kertonut myös omille lapsilleni ja 
lapsenlapsilleni.

Nykyään perheeseeni kuuluu aviomies Martti ja kolme aikuista tytärtä. Olemme kahden pojan, 
Pyryn ja Sakun, isovanhempia. Työelämässä olen ollut jo 37 vuotta, toimien sairaanhoitajana 
kotisairaanhoidossa ja vuodesta 2006 lähtien esimiestehtävissä.

 Harrastuksiini kuuluvat huonekalujen entisöinti, eri liikuntamuodot, syksyisin marjastaminen ja 
sienestäminen. Lisäksi olen mukana marttatoiminnassa. Sukuseuratoiminta on yksi 
mielenkiintoisimpia, siinä olen ollut vuodesta 1996 lähtien. Menneinä vuosina olen osallistunut 
myös sydänyhdistystoimintaan hallituksen jäsenenä ja sydänryhmien ohjaajana sekä toiminut 
naisvoimistelijoiden ryhmän ohjaajana. Olen myös ”koiraihminen”.

Motto: Kaikkea vanhaa pitää vaalia ja hoitaa. Se pätee niin ihmisiin kuin esineisiin ja asioihinkin!

Kaikkea hyvää elämäänne!

Riitta Väistö
sukuseuran sihteeri



SUKUTIETOA 

Taulu 2185
XI  Minna Susanna Holmström, bioanalyytikko, 26.8.1985 Helsinki
p. Petri Tuomas Koskinen 8.9.1977
 lapsi Jesse Joonatan 20.2.2012

Taulu 1589
XI Lapsia

Kirsi Johanna (korjaus) 29.3.1968 Lappeenranta 
1.avioliito Olli-Pekka Saarelan kanssa, eronnut
uusi avioliitto Mika Juhani Oksasen kanssa
lapsia:
kaksospojat Juuso Valtteri ja Roope Eemeli 14.05.2002 

Taulu 2146
XI Lapsia
Tomi Henrikki Hurskainen, LL  2.2.1976 Tuusula
p.  Kaisa Maria Halonen, LT 31.10.1975 Vantaa
XII  Lapsia:
Lumi Helmi Aurora 25.1.2007 Helsinki
Iiris  Aino Linnea 30.8.2008 Helsinki
Onni Eemil Hurskainen 24.11.2010 Espoo
Pyry Matias 24.11.2010 Espoo

Taulu 2183
X  Eeva Kaarina Uuksulainen, lennonjohtaja
p. Petteri Ek, liikennelentäjä
XI  Lapsia
Santeri Oskari Ek 6.6.2000 Helsinki
Aleksi Eemeli Ek 23.4.2004 Helsinki

Taulu 459
IX Martti Petteri Gröhn, pehtoori/ maatalousteknikko
8.11.1927 Tohmajärvi – 28.10.1997 Helsinki
X Lapsia
Petri Juhani Gröhn, Business Development Manager 8.3.1962 Helsinki
p. Meeri Kyllikki Laukkanen
XI Lapsia
Jimi Pietari Gröhn, automaatioasentaja 1.7.1989 Helsinki

Taulu 2671
VIII Martta Rajala (o.s. Gröhn) ja Väinö Rajala
IX Timo Rajala , KTM 7.8.1969 Kaavi
p. Sabina Pikulinsky 2.6.1972 Korsholm
asuvat Helsingissä



Marjo-Reetta Pajari, o.s. Rajala, KTM 13.12.1979 Hämeenkyrö
p. Juho Tapio Pajari, varatuomari,    7.3. 1980
asuvat Helsingissä

Tuomo Rajala, DI  19.9. 1967 Jyväskylä
puoliso Tarja Marketta, o.s. Saari, FM 2.6.1967 Kokkola
asuvat Jyväskylässä

UUSIA JÄSENIÄ

Taulu 1192 ja 1196
X Lapsia
Tarja Leena* Annikki Turkkila (o.s. Pellikka), ekonomi 23.2.1954 Hämeenlinna

Taulu 2121
X  Lapsia
Risto Olavi Gröhn, BBA
p. Minna Maaria Gröhn o.s. Palviainen, KM (uusi jäsen) 8.9.1976 Lieksa

Taulu 2161
X Taina Birgitta Katariina Vauhkonen, o.s. Parkkonen,s.12.12.1960, Kitee 
p. Jyrki Juhani Vauhkonen,                                              s.7.11.1964, Haukivuori
XI Lapset: Juho Asko Santeri   22.6.1995 
                  Katri Johanna          14.7.1977

KUOLLEITA

Taulu 1192
Hugo Armas Pellikka,  2.2.1925 Loimola – 27.8.2012

Taulu 1598
IX  Aune Annikki Turunen (o.s. Silvennoinen), 3.2.1941 Kitee – 2.9.2012

Taulu 2104
X Lapsia
Jari Ensio Tiainen 14.2.1968 Kitee – 1.2.2013 Tampere

Taulu 108 ja 2355
Airi Hiltunen, os Väistö, 4.12.1937, Kitee - 16.11. 2012
 
Taulu 2362
Seppo Väistö, Kitee, 10.6.1942 - 3.2.2013



KASPER GRÖHNIN SUKUSEURAN MATKA PETROSKOIHIN  7.-9.6.2013

Matkan järjestäjä Pohjolan Matka,  Yhdyshenkilö Jorma Gröhn
Matkan hinta 357€ ryhmäviisumilla. Omalla viisumilla, hinta on 297€, vähintään 30 lähtijää
Hintaan sisältyy kuljettajan, majoituksen (2-hengen huoneissa), ohjelmassa mainittujen ruokailujen, 
oppaan, bussikuljetuksen ja  kiertoajelun kustannukset ( ryhmäviisumi 60€))
Matka-aikataulu:
1.päivä 7.6.
Lähtö Kiteen ABC-aseman pihasta klo 8.00. Ajetaan Tohmajärven Kemien linja-autoaseman  
kautta (8.20)
Matka Niiralaan raja-asemalle, jossa tullimuodollisuudet. Rahanvaihto suositeltava Jänismäellä 
(opastetaan matkan aikana) Matka jatkuu Kolatselän kautta Kinnermäelle. Siellä vanhassa 
karjalaisessa kylässä on lounas ja opastettu suomenkielinen tutustuminen alkuperäiseen 
asumiskulttuuriin  Karjalassa.
Matka jatkuu Prääsän kautta  Petroskoihin, jonne saavumme n.klo 18.00. Majoitumme moderniin 
Äänisen rannalla olevaan hotelli Onego Palaceen. Illalla hotellissa päivällinen.

2.päivä, 8.6.
Aamiainen hotellissa. Lähdemme suomenkielisen oppaan kanssa  kiertoajelulle Petroskoihin klo 
9.00 – 13.00. Käymme mm. Karjalan Sanomat –toimituksessa ja Kotiseutumuseossa. Lounas 
kaupungilla Hotay-ravintolassa. Iltapäivä ja ilta vapaata ohjelmaa. Kaupungin keskustassa vajaan 
kilometrin päässä hotellilta on marketteja, joissa voi tehdä ostoksia. Samoin sieltä löytyy myös 
tasokkaita ravintoloita ruokailua varten(tämä ruokailu ei sisälly hintaan).
Toinen yö  Onego Palacessa

3.päivä 9.6.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kotimatkalle klo 9.00. Matkaan lähtee suomenkielinen opas. 
Ajamme n. kahden tunnin matkan Aunukseen, jossa kaupungin esittelyä ja kahvit(kuuluvat 
hintaan). Sieltä matka jatkuu Laatokan rantatietä Salmin ja Pitkärannan kautta Sortavalaan. 
Tutustumiskierros oppaan kanssa ja ruokailu(kuuluu hintaan, paikka vielä avoin). Paluu Niiralan-
raja-asemalle ja Kemien kautta Kiteelle.
Hyvin tarkkoja aikatauluja ei tässä voi antaa. Paluuajankohta Kiteelle on n.20.00

Huomionarvoista:
Matkaa varten tarvitaan PASSI ja VIISUMI.  Kenellä on oma viisumi Venäjälle, ei tarvitse 
järjestellä mitään. Huomioitava on, että passin on oltava voimassa 6kk matkan päättymisen jälkeen .
RYHMÄVIISUMIOHJEET tulevat niitä tarvitseville ilmoittautumistiedon jälkeen. Kuitenkin nyt 
on ilmoitettava, tarvitseeko lähtijä ryhmäviisumin.
Ilmoittautuminen kirjeen mukana tulevalla kaavakkeella Jorma Gröhnille 22.3. –13  mennessä.  
Kun lähtijälista on tiedossa, ilmoitan kirjeellä heti matkan toteutumisesta. Tällöin on maksettava 
ennakkomaksu Kasper Gröhnin sukuseuran tilille 84€.(esim.2.4.)  Tilin numero alempana ja 
ilmoittautumisliitteessä.
Ryhmäviisumia varten voitte jo hankkia yhden passikuvan, kopion passin henkilötietosivusta ja 
matkavakuutustodistuksen( näitä ei lähetetä ilmoittautumisen mukaan). Ryhmäviisumiohjeet tulevat 
myöhemmin niitä tarvitseville huhti/toukokuun vaihteessa.
Voitte ottaa edellisen tavan mukaan hyviä ystäviä, mikäli paikkoja jää auki(hotellivarauksia 36). 
Etusijalla ovat tietenkin sukuseuran jäsenet.

Jorma Gröhn, Olkontie 7A 18, 82500 Kitee,   jormagr4@gmail.com,     0442730871
Kasper Gröhnin sukuseuran tili: FI94 5153 0420 0166 55

mailto:jormagr4@gmail.com


KESKI-KARJALAN GRÖHNIT KIRJATILAUS

Kirjoja on saatavana Jorma Gröhniltä postituskuluineen:
Yhden kirjan pakkaus 70€
Kahden kirjan pakkaus 131€
Kolmen kirjan pakkaus 192€

Standaareja on edelleen saatavissa hintaan 18 € + postituskulut

SERKKUJEN TAPAAMINEN

Perinteinen  serkkujen tapaaminen järjestetään kihauslauantaina 6.7.2013 klo 12.00. Tarkempi 
paikka ilmoitetaan myöhemmin. Yhteyshenkilönä toimii:
Mauri Lamminsalo, Haapasalmentie 170, 82335 Rasivaara
050-5020352
mauri.lamminsalo@pp.inet.fi

HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Jorma Gröhn, pj. Kari Uuksulainen, vpj. Riitta Väistö, siht.
Olkontie 7 A 18 Hakolahdenniementie 1 Kyntäjäntie 18
82500 KITEE 82590 NÄRSÄKKÄLÄ 82500 KITEE  
044 2730871 0400 755308 050 3723665
jormagr4@gmail.com kari.uuksulainen@kitee.fi rvaisto@gmail.com

Mauri Lamminsalo Matti Gröhn Merja Immonen
Haapasalmentie 170 Tohmarivintie 5 B Alhontie 22-28 B 10
82335 RASIVAARA 82600 TOHMAJÄRVI 58200 KERIMÄKI
050 5020352 040 7614331 050 5547186
mauri.lamminsalo@pp.inet.fi grohn.matti@gmail.com merja.immonen@gmail.com
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