
 

Sukumanni / 17 
 

Kasper Gröhnin sukuseuran jäsenviesti 

 

                                 Tammikuu 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arvoisat Kasper Gröhnin sukuseura ry:n jäsenet! 

 

Sukuseuramme 26. toimintavuosi on hyvää vauhtia kulumassa eteenpäin. 

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti hallitus ja etenkin Jorma Gröhn on urakoinut 

Puolaan tehtävän sukumatkan suunnittelua Pohjolan Matkan kanssa yhteistyössä. 

Matkan johtajaksi on lupautunut sukuseuramme jäsen Mikko Makkonen. Tarkemmin 

matkan ohjelma ja muut tiedot ovat omana kappaleena tässä lehdessä. 

 

Sukuseuran kotisivut ovat uudistuneet Timo Nenosen toimesta. Sinne on luotu uusia 

kansioita, mm. suvun vaiheet. Tähän kansioon kokoamme tarinoita sukumme jäsenien 

elämän vaiheista ja töistä. Sukuseuramme jäsen Veijo Hurskainen on ansiokkaasti 

kirjoittanut Honkahuuhta -tutkielman Juurikan sukuhaaraan liittyen. Lisäksi hän on 

koonnut laajan kuvauksen vuoden 1944 asekätkentäoperaatiosta. Kirjoituksessaan Veijo 

on tarkastellut operaation toteuttamista, sen julkituloa ja seuraamuksia sekä 

sukuseuraamme kuuluvien osuutta asekätkennässä. Mainintoja on myös muista 

kiteeläisistä mukana olleista. Käytettävissäni oleva materiaali on perustunut pääosin 

valtakunnallisiin lähteisiin, mutta siihen on liittynyt myös monenlaisia paikallisia 

tapahtumia sekä henkilökohtaisia kokemuksia. Veijo Hurskaiselle voitte lähettää lisää 

asekätkentään liittyviä tarinoita ja havaintoja sähköpostilla veijo.hurskainen@me.com, 

jos arvoisalla kotisivujen lukijalla on niitä tiedossaan ja mahdollisuus lähettää 

julkaistavaksi. Veijo laajentaa ja syventää tätä tekstiä sen jälkeen materiaalin mukaan. 

 

Jokainen jäsen voi lähettää meille hallituksen jäsenille omia sukutarinoita ja -

kirjoitelmia joko sähköisesti tai paperiversiona. Julkaisemme niistä lyhyempiä 

Sukumanni -lehdessä, mutta laajemmat laitamme kotisivuillemme. 

 

Sukumannissa julkaisemme hallitukselle ilmoitetuista sukutapahtumista. Muistattehan 

ilmoittaa näistä tapahtumista Jorma Gröhnille, jormagr4@gmail.com. 

 

Sukuseuramme tiedotteiden postituksen ja jäsenmaksulaskutuksen helpottamiseksi 

tarvitsemme jäsenten sähköpostiosoitteita. Lähettäkää mahdolliset sähköpostiosoitteenne 

sihteeri Merja Immoselle, merja.immonen@gmail.com mahdollisimman nopeasti. 

 

 

Hyvää ja onnekasta vuotta 2017! 

 

Yhteistyöterveisin  

 

Riitta Väistö, puheenjohtaja 

 

mailto:merja.immonen@gmail.com


Mauri Laurikainen ja Erkki Grö 

Kasper Gröhnin sukuseura ry:n vuosikokous 2016  – sukuseuran 25-vuotisjuhla 

Sukuseuran vuosikokous pidettiin 23.7.2016 sääntömääräisesti Kiteen 

seurakuntakeskuksessa. Paikalle tuli n. 50 sukuseuran jäsentä. 

Käytännöt kokouksien ja sukumatkojen vuorottelun takia aiheuttivat tämän 

juhlakokouksen pitämisen vuoden myöhässä. Vuonna 2015 oli matka Käkisalmeen. 

Tapahtuma aloitettiin klo 11.00 ruokailulla ja varsinainen kokous tuntia myöhemmin. 

Puheenjohtaja Riitta Väistön tervetulotoivotusten jälkeen oli ohjelmaa: paikallinen 

lauluyhtye Q ja tähdet esittivät taidokasta musiikkia. Seuran hallituksen jäsenellä, Kari 

Uuksulaisella, on osuutensa kuoron toiminnassa. 

 

Sirkka Gröhnin haudalle lähti seppelepartio, Markku 

Laurikainen ja Erkki Gröhn, Sirkan sisarenpoika ja 

serkku. 

Juhlapuheessaan Jorma Gröhn käsitteli suvun vaiheita 

ennen Kasper Gröhnin aikaa. Uutta tietoa oli löytynyt 

vuoteen 1480 ja siitä lähtien henkilötietoa esi-isien 

siirtymisestä Ruotsiin ja sitten Suomen alueelle. Tästä ei 

ole sukumme tutkimusta, vaan on saatu oheistietona 

muitten tutkimusten kylkiäisinä (Tommi Pohjanen ja 

Mikael Puusaari). Mielenkiintoista sukumme kannalta 

on kuitenkin, miten valtakunnan historia on ohjannut 

sukumme vaiheita. Kiinnekohdat tultaessa Kasper 

Gröhniin 1600-luvun alussa ovat Brieg, Schleesiassa- 

Mervi, Hattulassa – Viipuri – Käkisalmi – Keski-

Karjala. Monenlaisia vaiheita sukuumme tuona 

ajanjaksona on sisältynyt. Kuitenkin suku on ollut 

merkittävissä tehtävissä, milloin ruhtinaitten tai 

kuninkaan määräyksestä. Pienenä lisätietona Gröhn-

nimestä on sen määrä, joka Suomessa on 1174. Sukuumme kuuluu tietysti paljon 

suurempi määrä ihmisiä toisilla sukunimillä. 

Juhlakokouksessa nähtiin myös video Sirkka Gröhnin järjestämästä tapaamisesta 

kotiinsa Kiteen Kontiolaan vuonna 1989, jolloin alustava päätös sukuseuran 

perustamiseksi tehtiin. 

Varsinainen kokous meni esityslistan mukaisesti. Tilinpäätökset, toiminnantarkastajan 

lausunto kahdelta edelliseltä vuodelta ja toimintasuunnitelmat ja talousarviot kahdelle 

seuraavalle vuodelle hyväksyttiin. Jäsenmaksu korotettiin 15 euroon/vuosi ja 

ainaisjäsenmaksu 150 euroon. Talous on pysynyt hyvin kurissa, mutta pientä alijäämää 

parina vuonna on ollut. Toisaalta sukuseuralla on pankkitalletuksina ja sijoitusrahoina 

hyvä kivijalka. 

   Markku Laurikainen ja Erkki Gröhn 



Sukuseuran hallituksessa jatkavat entiset jäsenet: Jorma Gröhn, Matti Gröhn, Merja 

Immonen, Matti Mononen, Kari Uuksulainen ja Riitta Väistö. 

Sukuseuran matkasta ensi vuodelle oli kaksi vaihtoehtoa. Ruotsiin Överseloon ja 

Brieguun, Puolaan. Näistä viimeksi mainittu sai eniten kannatusta. Hallitus alkaa 

suunnitella tarkemmin tämän matkan toteuttamista. Tämä on jo toinen kerta, jolloin suku 

tekisi matkan sinne. Tällä kertaa lentäen Helsingistä Krakovaan. 

Kokouksen päätyttyä melkoinen joukko ilmoittautuneista lähti etukäteen suunnitellulle 

matkalle kiteeläisiin kohteisiin. Menimme ensin linja-autokuljetuksella kaupungin 

keskustasta noin kolmen kilometrin päähän Savikolle Kitee-seuran omistamaan 

kauppamuseoon. Tämä kauppa ja sen yhteydessä ollut yritysrypäs, maatila, meijeri, 

mylly, saha ja kartano, olivat aloittaneet toimintansa 1870-luvulla. Täältä siirryttiin 

kilometrin päähän ”Suomen Pietarhoviin”. Se on uusi matkailuyritys Kiteellä. 

Useamman hehtaarin alueella on paljon istutuksia ja rakennuksia. Pietarhovissa joimme 

kahvit. Sieltä jatkoimme matkaa jo tutuksi tulleeseen paikkaan, Neulaniemeen 

Juurikkaan. Juurikan kyläyhdistys oli keittänyt rantakalakeiton ja joimme myös 

emäntien valmistamat kahvit. Aika kului mukavasti jutellen. Meille oli lämmitetty myös 

sauna, jossa moni kävi ja pulahti myös Pyhäjärven lämpöisissä vesissä. Olihan kesän 

pitkä lämpöjakso parhaimmillaan. 

25 vuoden aika on osoittanut sukumme toiminnan merkityksen siihen kuuluvaksi. 

Vaikka ”aktiivijäseniä” on noin 100, moninkertainen määrä haluaa olla osana 

sukuamme. Jäsenmäärä on edelleen pienessä kasvussa. Sirkka Gröhnin alullepanema 

sukutoiminta on löytänyt paikkansa. Näkyvinä osoituksina ovat nämä kokoukset, 

Sukumanni-lehti, sukukirja, standaari ja matkat. Nuorten mukaan saaminen olkoon yksi 

tavoitteistamme. Siitä oli rohkaisevia merkkejä tässä tapaamisessa. 

Lopuksi Sirkka Gröhnin kirjoittama aforismi  erään kokouksen pöytäkirjan 

marginaalissa: Kun hetki koittaa, me joudumme ottamaan vastaan kaikki esi-isämme, 

jotka kaukaa tulleina kokoontuvat ympärillemme. 

 

Elma ja Uuno Gröhnin jälkeläisten tapaaminen 

 

 

Kokoonnuimme Kiteen Kontiolan 

Uutelaan 9.7. 2016. Sysäys 

tapaamiseen tuli siinä talouttaan 

pitäneen Elman ja Uunon jälkeen 

toiselta sukupolvelta. (Taulu 

2113) Ensimmäistä sisarusparvea 

on yhteensä kuusi. Tosin yksi 

kuoli lapsena sotien aikana 

Ismo-isäntä, Mauri ja Raimo Gröhn  



sairauteen. Toista polvea on siunaantunut15. Varmastikin heillä innostus tapaamiseen oli 

halu palata lapsuuden maisemiin tai lähteä tutkimaan olosuhteita, joissa vanhemmat ovat 

eläneet. Yhteensä Elman ja Uunon jälkeläisiä on yli 40. Vanhimmat lähestyvät 80 

vuoden ikää ja nuorimmat ovat leikki-ikäisiä, parivuotisia. 

 

Tapahtuma oli järjestetty siten, 

että Uutelaan kokoontumisen 

jälkeen käveltiin alkukotiin 

Haapalaan. Monenlaista 

keskustelua käytiin, muisteltiin 

menneitä.  Sääkin suosi, että 

kävellen matka onnistui. Lyhyen 

reitin välillä nähtiin keskeiset 

paikat, missä ennen tehtiin työt ja 

asuttiin. Maisema kauniine 

peltoineen, lehmineen, metsineen 

Juurikkajärven välkkyessä 

silmiimme, ei ole paljoakaan muuttunut. Tähän maisemaan liittyy myös lähinaapureiden 

rakennukset. Kuitenkin suurin muutos 30-luvun lopulta ovat juuri rakennukset. Haapala 

on  komeudessaan lähes ennallaan. Uutelan päärakennus on nyt saanut 

muodonmuutoksen ja on moderni asuintalo nykyisenkin mittapuun mukaan. Samoin 

nykyaikaiset tuotantotilat ovat kokolailla erilaisia etenkin tekniikaltaan entisiin 

verrattuna. Ismo-isäntä selosti nykyaikaisen maatilan pitoa. Kehitys kehittyy. 

Kävelymatkan varrella tutkailtiin ”Pellonmäellä”  Anna-Liisan ja Maurin taloa , jonka 

he olivat rakentaneet jäädessään eläkkeelle vuosituhannen vaihteessa.  

Kävimme ruokailemassa Kontiolan Maamiesseuran talolla. 

 

Päivä eteni kiireettömästi. Jokaisessa kohteessa pysähdyttiin keskustelemaan. 

Nuoremmilla oli kysyttävää vanhempien elämästä ja lapsuudesta. Näihin Raimo ja 

Mauri antoivat selvyyttä. Lapsilla oli maaseudulla ”aktiviteettejä” runsaasti, joita 

kaikkia vanhemmille ei voinut kertoa. Ehkä luvatontakin, mutta ei sopimatonta. Samoin 

koulunkäynti mahdollisti monenlaiseen. Kontiola kuului Närsäkkälän koulupiiriin ja 

vanhimmat aloittivat oppinsa naapurikylän kansakoulussa. 

Haapala eli ”Haapala 12”, jolla nimellä taloa nimitettiin, oli yksi Gröhnin suvun 

keskittymä Kiteellä. Uunolla oli seitsemän sisarusta. Sukumannissa ja sukuseuran omilla 

sivuilla on juttuja muista samanlaisista paikoista – Säyneenkylästä (Maire Gröhn-

Niemeläinen), ja nyt Honkahuuhdasta Juurikassa(Veijo Hurskainen).Sukututkija ja 

seuran perustaja Sirkka Gröhn syntyi myös samassa talossa. Haapalan pihassa tehtiin 

päätös sukuseuran perustamisesta v.1989 

Haapala  



 

SUKUTIETOA 2016 – 2017 

 

Lisäyksiä tietoihin 

 

Taulu 2100  

X   Markku Laurikainen ja Ritva Laurikainen o.s. Kimpimäki 

XI  Antti Juhana Laurikainen, 12.2.1976 Espoo, insinööri AMK 

     avopuoliso Riia Katariina Venhola,  6.2.1975 Helsinki, sosionomi AMK 

XII Lapsi 

     Kerttu Iiris Laurikainen, 16.2.2007 Helsinki 

 

XI  Annamari Katariina, 13.9.1979 Espoo, DI 

     puoliso Kalle Erik Lindroos,  25.10. 1976 Pori, ins. AMK 

XII Lapsia 

     Kristina Maria Lindroos, 31.8.2008, Espoo 

     Erika Alexandra Lindroos 8.7.2011, Espoo 

 

XI  Annina Mariaana,  20.3. 1987 Nurmijärvi, medianomi AMK 

     puoliso Toni Ismo Kristian Yrjänä,  5.5. 1986 Espoo, elektroniikka-asentaja 

XII Lapsi 

     Lumi Hilkka Marita Laurikainen, 3.6.2016 Helsinki 

 

Taulu2487 

XII Antti Esko Tapio Raekorpi, 10.10.1981, Joensuu 

      puoliso Essi Kristiina Raekorpi, o.s. Jämsen, 30.3.1991 Jyväskylä, vihitty 18.7.2015 

XIII Lapsi 

      Toivo Esko Tapio Raekorpi, 28.11.2013 Joensuu 

 

Korjauksia tietoihin 

Taulu 668 

XI Henna Riikka Leinonen ja Erik Björnstrand 

XII lapsi Milla Amanda (ei Milla Ama) 

 

Taulu 1503 

IX Lotta Siviä Laasonen o.s. Gröhn, 13.1.1940 Ruskeala, kauppias 

 

Taulu 2394 

IX Toivo Petter Gröhn, 14.1.1930, Kitee, Säynejärvi, Kitee – 20.10.2015, Kitee 

 



 

Kuolleita 

 

Taulu 1667 

IX Urho Sakari Matikainen, 3.5.1934 Kitee – 28.12.2015, Reijola, Joensuu 

    puoliso Helvi Kerttu Gröhn 

 

Taulu 665 

X  Elsa Annikki Hirvonen, o.s. Lamminsalo, 21.2.1927 -  31.7.2016 

   puoliso Vilho Hirvonen 29.3.1927 – 5.6.1983 

 

Taulu 2245 

XIII Eeva-Leena Onnela 18.4.1935 Johannes –  3.7.2016, Lappeenranta 

pitkäaikainen sukuseuran rahastonhoitaja, Sirkka Gröhnin läheinen ystävä, kirjoitti 

Sirkasta  Sukumanniin muistokirjoituksen, joka on nyt luettavissa suvun kotisivuilla 

 

Taulu 634 

Eine Marjatta Yliaska, o.s. Antinlahti (vuoteen 1935 Gröhn), opettaja, 5.1.1932 

Savonlinna – 8.4.2015 Sodankylä 

 

 

 SUKUSEURAN MATKA PUOLAAN  
 

Matka-aika 10.-13.6.2017  

Matkakohde KRAKOVA JA BREZEG  

 

Matkan hinta 765 €/henkilö  
Hinta edellyttää vähintään 25 henkilön ryhmää  

Hintaan sisältyy - lennot Helsinki-Krakova-Helsinki Finnairin lennoilla turistiluokassa  

- lentoverot 18.10.2016 mukaisesti (mikäli veroissa tapahtuu muutoksia  

pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin)  

 

- majoitus Krakovassa 3 yötä aamiaisella 2-hengen huoneessa  

Hotelli Ibis Krakow Old Town***  

 

- ruokailut; 3 x illallinen, 1 x lounas  

 

- bussikuljetukset kohteessa; tulotransfer & kiertoajelu, retki Brezegiin,  

transferkuljetus hotelli-lentokenttä  



 

- suomenkieliset opastukset; kaupunkikierros (sisältää myös sisäänpääsyt) ja Brzegin 

retki  

- matkatoimiston palvelumaksu  

 

Matkanjohtajana toimii Mikko Makkonen, varatuomari, lähetystösihteeri (taulu 2235).  

Mikko oli matkanjohtajana samassa kohteessa vuonna 2005  

 

Lisämaksusta Huone yhdelle 132 €  

 

Retki Auschwitzin keskitysleirille 62 €/henkilö  

Liittymäkuljetukset Helsinkiin ja majoitus Helsingissä  

 

Matkaohjelma  

 

1.matkapäivä lauantai 10.6.2017  

 

Finnairin lento AY 749 lähtee Helsingistä klo 08.40.  

Lentokentällä olisi hyvä olla noin 2 tuntia ennen lennon lähtöaikaa, viimeistään klo 

07.00.  

Krakovaan saavutaan klo 09.40. Paikallinen bussi ja suomenkielinen opas ovat 

ryhmäänne vastassa lentokentällä. Aluksi tehdään Krakovan kaupunkikierros. 

Kierroksen aikana tutustumme kuninkaalliseen Wawelin linnaan. Korkealla kukkulalla 

Veikseljoen yläpuolella sijaitsi kuninkaallinen palatsi jo 1000-luvulla. Nykyinen 

renessanssityylinen linna on rakennettu 1500-luvulla. Tänä päivänä Wawelin  

linnaa leimaavat kaunis katedraali, avara linnanpiha sekä lukuisat korkealle kohoavat 

tornit.  

Jatkamme kierrosta vanhaan kaupunkiin, jossa tutustumme mm. Jagiellon Yliopistoon ja 

Marian kirkkoon, joka on Krakovan vanhan kaupungin maamerkki.  

Kiertoajelun jälkeen majoittuminen Hotelli Ibis Krakova Old Town.  

Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa.  

 



2. matkapäivä sunnuntai 11.6.2017  

Aamiainen hotellissa.  

Päivän aikana tehdään paikallisella bussilla suomenkielisen oppaan kanssa retki 

Brzegiin.  

Tutustuminen Brzegin kaupunkiin ja historiaan. Oppaalle voidaan ennakkoon antaa 

toiveita Brzegin ohjelmasta ja tutustumiskohteista. Yhteinen lounas Brzegissä.  

Illalla paluu Krakovaan. Illallinen hotellissa.  

 

3. matkapäivä maanantai 12.6.2017  

Aamiainen hotellissa.  

Päivän aikana on mahdollista tehdä retki Auschwitzin keskitysleirille. Retki on 

lisämaksullinen ja toteutuakseen se vaatii minimin 20 henkilöä.  

Matka Krakovasta Auschwitziin on noin 70 km. Auschwitzin keskitysleiri oli Natsi-

Saksan suurimpia keskitys- ja tuhoamisleirejä. Paikalla nykyisin sijaitseva Auschwitzin 

leirimuseo on Puola merkittävimpiä matkailukohteita. Auschwitz-Birkenau leirimuseo 

dokumentoi, säilyttää ja esittelee Auschwitzin eri leirien historiaa. Museo on vuodesta 

1979 ollut Unescon maailmanperintölistalla. Museo koostuu Auschwitz I:n 

rakennuksista, joita saksalaiset eivät ehtineet hävittää, sekä Auschwitz II:n eli Birkenaun  

jäänteistä. Retki kestää noin 6 tuntia. Hinta 62 €/henkilö (sisältää bussikuljetus, 

suomenkielinen opas, sisään- pääsymaksut ja lounas). Retki varataan ja maksetaan 

matkavarauksen yhteydessä.  

Yhteinen illallinen vanhassa kaupungissa.  

 

4. matkapäivä tiistai 13.6.2016  
Aamiainen hotellissa.  

Bussikuljetus lentokentälle. Finnairin lento AY 748 lähtee klo 10.55 ja saapuu 

Helsinkiin klo 13.45.  

 

Ilmoittautumiset 

 Ryhmällenne on varattu tarjouksemme mukaiset paikat 32 henkilölle.  

Ilmoittautumiset Pohjolan Matkan Kiteen toimistolle 24.2.2017 mennessä.  

Puh. 0201 303 435 tai 0201 303 431  

sähköpostilla kaija.alvila@pohjolanmatka.fi  

 

Liittymäkuljetukset Helsinkiin  
Pohjolan Matkojen kautta voitte varata myös liittymäkuljetukset Helsinkiin  

(juna- ja lentoliput). Voimme myös tarjota teille edullisin hinnoin majoitusta  

Helsingin lentokenttähotelleissa.  

Mikäli tarvitsette liittymäkuljetuksia tai majoitusta, kysykää tarkemmin  

varauksenne yhteydessä. 



  

Maksu- ja peruutusehdot 

 Ennakkomaksu 100 €/henkilö eräpäivä 3.3.2017.  

Loppumaksu erääntyy 3 viikkoa ennen matkaa.  

12.3.-5.5.2017 tehdyistä peruutuksista kulut 100 €/henkilö.  

6.-26.5.2017 tehdyistä peruutuksista kulut 50%matkan hinnasta.  

27.5.2017 jälkeen tehdyistä peruutuksista ei takaisinmaksua.  

Matkavakuutus kannattaa tehdä ajoissa, sillä vakuutus korvaa myös  

sairastumisen aiheuttamat peruutuskulut.  

Matkalle tarvitaan passi.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Pohjolan Matka. 

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. 

Satakielentie 6 - 10 B 7 

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 

mailto:rvaisto@gmail.com
mailto:merja.immonen@gmail.com
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