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Uutta väkeä Sukuseuran vetovastuuseen

Kotilaisten suku 1/2013 •  seitsemästoista vuosikerta • julkaisija Kotilaisten 
Sukuseura r.y. • päätoimittaja Lauri Kotilainen • ulkoasu Petri Rotsten 
• osoitteenmuutokset postikortilla: Anneli Wallenius, Sinikuja 1 C, 01620 Vantaa, 
sähköpostilla anneli.wallenius@kotilaiset.fi • paino AM digipaino Helsinki 2013

S
ukuseurassamme tuli uutta väkeä ve-
tovastuuseen. Tuusulassa vuosisuku-
kokouksessa puolet johtokunnan kon-
karijäsenistä laittoi hanskat naulaan. 
Olivat kuulemma jo riittävän kauan 

hallitustyötä tehneet. 
Eroamispäätöksen tekivät Anja Sahrakor-

pi, sekä Tuula, Kalevi ja Aarre Kotilainen. 
Lämpimät kiitokset heille kaikille vastuun 
kannosta ja ideoista! 

Aiemmista jäsenistä jatkavat Anneli Wal-
lenius Vantaalta taloudenhoitajana ja jäsen-
rekisterin pitäjänä, Lauri Kotilainen Tenerif-
falta lehden päätoimittajana, Ismo Kotilainen 
Padasjoelta verkkopalveluvastaavana, ja 
allekirjoittanut Tampereelta.

Järjestäytymiskokouksessa 18.8. huomasin 
yllättäen, että minun oli suostuttava puheen-
johtajaksi. Mutta vain vuodeksi. Sillä Ahti 
Pohjonen lupautui vaihtamaan tämänhetkisen 
varapuheenjohtajuuden puheenjohtajuudeksi, 
kunhan on ensin vähän tutustunut sukuseu-
ramme toimintaan.

Johtokunnasta lähteneiden tilalle saimme 
uusia – ja toivottavasti innokkaita – jäse-
niä. Uusina jäseninä mukaan tulivat Ahti 
Pohjonen – ex-tilintarkastajamme Espoosta 
– varapuheenjohtajaksi, Anna-Riitta Pii-
lonen Helsingistä seuran sihteeriksi, Ulla 
Wallén-Kotilainen Maarianhaminasta, Oili 
Reinikainen Järvenpäästä, Leena Carpén 
Espoosta sekä Juhani Enberg Liedosta. 
Tervetuloa! Uuden johtokunnan esittely on 
tuonnempana tässä lehdessä.

Tuusulan sukukokouksessa oli kivaa 
saamamme palautteenkin perusteella. Jär-
jestämäämme viikonloppua kiiteltiin hyvin 
organisoiduksi ja mielenkiintoiseksi. Suurkii-
tokset Anneli Walleniukselle, joka huolehti, 
että käytännön asiat tulevat hoidetuiksi. Isot 
kiitokset myös Tuula Kotilaiselle, jonka an-
siosta pääsimme mielenkiintoisiin  vierailu-
kohteisiin, kuulimme Tuusulanjärven Ranta-
tien kiinnostavaa kulttuurihistoriaa ja saimme 
kuulla suvun muusikkojen hienoja esityksiä. 
Uutena uurastajana kokouksen järjestelyissä 
oli Ahti Pohjonen. Ja edelleen ahkeroi aavis-
tuksen aktiivityöstä sivummalle vetäytynyt 
Anja Sahrakorpi. Kiitokset! 

Kiitokset kaikille mukana olleille! Kiitos 
myös oopperalaulaja Juha Kotilaiselle, joka 
osoitti sukurakkautta antamalla meidän naut-
tia komeasta laulustaan poikansa Juhanan 
säestyksellä. Tuomas Tuloiselan hienosta 

laulusta nautimme myös. 
Tuusulassa todettiin, että kuluneen kolmi-

vuotiskauden jäljiltä postitusrekisterissämme 
on 662 nimeä. Jäsenmaksu pysyi vaivaisena 
30 eurona kolmivuotiskaudella, eli kymppinä 
vuodelta.  Maksathan oheisella pankkisiir-
rolla! Kokouksessa päätettiin jatkaa seuran 
sääntöjen muutosehdotuksen valmistelua 
vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
Uudet säännöt saatte luettavaksenne kunhan 
ne varmistuvat.

Miten saisimme nuoria mukaan toimin-
taamme? Pohdimme sitä, miksi osallistujia 
Tuusulan viikonlopussa oli vain 57 henkeä. 
Eikö kulttuuri kiinnosta sukuamme? Ovatko 
sukuseuran jäsenet tulleet siihen ikään, ettei 
enää pystytä liikkeelle lähtemään? Onko nuo-
rempien, siis myös keski-ikäisten elämä niin 
täynnä, ettei aikaa ja kiinnostusta vielä ole? 
Niinpä. Sukuseuran väki ikääntyy. Miten saa-
da nuoremmat ikäpolvet toimintaan mukaan, 
ettei seuramme vallan kuukahda? Aikoinaan 
pääkaupunkiseudun Kotilaisten pikkujouluissa 
aina lauloi lapsilauma. Missä he ovat nyt? 
Johtokunta ottaa mielellään vastaan vinkkejä 
nuoria kiinnostavasta toiminnasta! Ottakaa su-
kunne nuoret mukaan tapaamisiimme, niin he 
tottuvat toimintaan. Ja kehottakaa heitä 
tutustumaan nettisivuihimme 
www.kotilaistensukuseura.fi

Myös Facebookissa tapahtuu. Siellä on en-
nestään Kotilaisten sukuseuran yhteisö, jonne 
pyrin päivittämään sukutietoa. Lisäksi otin 
yhteyttä Joona Kotilaiseen, joka ystävällises-
ti perusti facebookiin ”Kotilaisten sukuseu-

ran julkisen ryhmän”, jonne voi liittyä kuka 
tahansa sukuun kuuluva. Sillä sivulla näkee 
myös kaikki muut ryhmässä olevat. Voi kes-
kustella, ideoida, ja markkinoida sukuasioita. 
Vinkatkaa sivusta facebookin käyttäjille ja 
kaiken kaikkiaan netin sukuasioista nuorem-
mille sukulaisille!

Suvussamme kasvaa lahjakkaita nuoria. 
Meillä on jo lupaava maailmantähtikin, Isac 
Elliot, jonka Youtuben suosituimman mu-
siikkivideon kuunteluraja 3 miljoonaa ylittyi 
tätä tekstiä kirjoitettaessa! Isac oli perheineen 
viime vuoden pääkaupunkiseudun pikkujou-
luissa ja lauloi meille hienosti. Isacin äiti on 
Pielisjärven Kotilaisia. Voimme olla ylpeitä.

Tapaamisiin Heinävedellä 28.–29.6.2014! 
Sukuseuramme täyttää 60 vuotta ensi kesänä 

Olemme järjestämässä juhlia 28.–
29.6.2014 Heinävedelle Musiikkipäivien 
yhteyteen. Palaamme juurillemme, sillä seura 
perustettiin 26. kesäkuuta1954 Heinäveden 
Kotilanmäellä. Kerromme lisää juhlakoko-
uksesta muualla tässä lehdessä Sukuseuran 
kotisisivuilla ja facebookissa, sekä jäsenkir-
jeessä keväällä 2014. Toivottavasti näemme 
sinutkin juhlimassa kanssamme.

Kuitenkin ihan ensiksi: näkemisiin Kotilais-
ten sukutapaamisessa pikkujoulujen merkeissä 
30.11.2013 moottoriravintola Allun Grillissä 
Vantaan Myyrmäessä. Kaikki ovat tervetullei-
ta! Ja sitten Heinävedellä 28.–29.6.2014. Ja 
sitten... 
 RIITTA KOT 

 alias Riitta Kotilainen
 puheenjohtajanne vuoden ajaksi

PUHEENJOHTAJALTA
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Puheenjohtaja
Riitta Kotilainen
Heinäveden sukuhaara
Pellervonkatu 2 C 46, 
33540 Tampere
p. 040 507 2347
riittaskotilainen@surfnet.fi

Varapuheenjohtaja
Ahti Pohjonen
Kivijärven sukuhaara
Lähderanta 20 E 8, 
02720 Espoo
p. 040 522 4401
ahti.i.pohjonen@gmail.com

Verkkopalveluvastaava
Ismo Kotilainen
Kivijärven sukuhaara
Ilvestie 4, 
17500 Padasjoki
p. 044 021 0665
ismo.kotilainen@suomi24.fi

Sukulehden päätoimittaja
Lauri Kotilainen
Pielisjärven sukuhaara
Box 22
38400 Puerto de la
Cruz, Teneriffa
p. 040 548 3820 
lauri@kotilaiset.fi

Talous, jäsenrekisteri
Anneli Wallenius
Pielisjärven sukuhaara
Sinikuja 1 C, 01620 
Vantaa p. 050 591 4557
anneli.wallenius@
kotilaiset.fi

Sihteeri
Anna-Riitta Piilonen
Heinäveden sukuhaara
Mustaniemenrinne 2 B, 
00760 Helsinki
p. 050 325 0745
anna-riitta.piilonen@
elisanet.fi

Johtokunnan jäsen
Leena Carpén
Heinäveden sukuhaara
Haltijatontuntie 35 B, 
02200 Espoo
p. 050 376 7404
leena.carpen@vtt.fi

Johtokunnan jäsen
Juhani Enberg
Kivijärven sukuhaara
Klupukuja 2, 21360 Lieto as.
p. (02) 248 2043
juhani.enberg@gmail.com

Johtokunnan jäsen
Ulla Kotilainen-Wallén
Heinäveden sukuhaara
Skeppargatan 3 bostad 1, 
22100 Mariehamn
p. (018) 142 62
ulla.wallen@aland.net

Johtokunnan jäsen
Oili Reinikainen
Kivijärven sukuhaara
Kansakoulukatu 2-10 D, 
04400 Järvenpää
p. 045 353 1947
oilikainen@hukassa.com

Muutitko?

Kotilaisten sukuseuran johtokunta

Näin liityt Kotilaisten sukuseura ry:n jäseneksi
■ Kotilaisten sukuseuran jäseneksi pääsee 
jokainen Kotilainen, sekä Kotilaisista isän tai 
äidin puolelta polveutuva henkilö. Jäseneksi 
pääsee myös jokainen, joka on tai on ollut 
naimisissa mainittuun sukuun kuuluvan tai 
siitä polveutuvan henkilön kanssa. Jäseneksi 
voit liittyä ilmoittamalla nimesi, osoitteesi sekä 
syntymäaikasi Anneli Walleniukselle kirjeellä 

tai postikortilla: Anneli Wallenius, Sinikuja 1 C, 
01620 Vantaa, sähköpostilla anneli.wallenius@
kotilaiset.fi tai puhelimella 050 591 4557. On 
hyvä jos mainitset myös, mistä sukuhaarasta 
(esimerkiksi Kivijärven, Ylä-Savon, Pielisjärven, 
Heinäveden,  jne.) polveudut. 

Kuluvan kauden jäsenmaksu 30 euroa on 
vahvistettu vuoden 2013 vuosisukukokouksessa 

Tuusulassa. Summa kattaa jäsenmaksun 
vuosilta 2013–2015, eli jäsenyys maksaa 
vain 10 euroa/vuosi. Jos liityt jäseneksi 
kuluvan vuoden lopussa, postitetaan 
jäsenmaksupankkisiirto vasta vuoden kuluttua 
ilmestyvän Kotilaisten suku-lehden 1/2014 
välissä.  

 ANNELI WALLENIUS 

■ Jos osoitteesi muuttuu, tai jos 
saat lähetykset väärällä nimellä tai 
osoitteella, muista ilmoittaa siitä!
Mieluiten Postin ilmaiskortilla:
Anneli Wallenius, Sinikuja 1 C, 
01620 Vantaa, sähköpostilla 
anneli.wallenius@kotilaiset.fi 
tai puhelimella: 050 591 45 57. 
Ilmoita nimesi sekä vanha ja uusi 
osoitteesi. Viisinumeroinen jäsennumero 
lehden takakannen osoitelapusta auttaa 
parhaiten kohdistamaan muutoksen 
oikeaan henkilöön. Meitä on näet monia 
samannimisiä!
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Riitta Sesilia Kotilainen, Heinäveden sukuhaara. 
Synnyin 1959. Isäni oli kuvanveistäjä Teuvo Sakari 
Kotilainen 1925–2010 Rääkkylästä ja äitini lehtori 
Toini Maria os. Rautiainen 1926–1987 Tohmajär-
veltä.

Isän isä oli Kusti Kotilainen, maanviljelijä 
Rääkkylästä, 1875–1960 ja äiti Miina Hirvonen 
1884–1948. He saivat 11 lasta, joista 10 poikaa. 
Kustin isällä, maanviljelijä Kusti Henrikillä oli kolme 
vaimoa ja 16 lasta. Hän ”soitti viikatteenterällä ja he-
vosenkengällä, haastoi harkiten ja luki halusta”.

Kusti Henrikin lapsista yksi oli Suku-Ottona 
tuntemamme Otto 1885–1988. Hän oli isäni setä ja 
kummisetä. Äidin ja sisareni kanssa kävimme usein 
Oton ja Martan luona Kuopiossa. 

Sukurakkauteni alkoi kirjeenvaihdosta Otto-se-
dän kanssa koulutyttönä. Oton kauniilla käsialalla 
kirjoittamia kirjeitä on tallessa. Kuoresta löytyi aina 
kymmenmarkkanen, sekä hyvällä suomenkielellä 
kirjoitettuja elämänohjeita ja Oton piirustuksia.

Sukuseurassa toiminta on ollut minulle tärkeää, 
kun omaa perhettä ei minulla ole. Työuran olen 

tehnyt pääasiassa sairaanhoitajana. Olen opiskellut 
alan liepeiltä paljon, kuten draamamenetelmiä, ai-
kuisohjausta ja NLP:tä. Viimeisin erikoistumiseni oli 
psykiatriaan. Harrastuksia on ollut lukuisia, nykyisin 
rakkaimpana tanssi eri muodoissaan.

Ahti Ilmari Pohjonen, Kivijärven sukuhaara. 
Synnyin Kivijärven, Puralankylällä, maanviljelijän 
poikana Kotilaisen suvun perintömailla. Äitini Aira 
on omaa sukua Kotilainen, talvisodassa kaatuneen 
isoisäni esikoistytär. 

Suoritin varusmiespalveluksen 17-vuotiaana kes-
kikoulun jälkeen. Pääsin töihin Espooseen Tieto-
tehtaalle. Alkuun olin atk-tuotannossa, yli 25 vuotta 
erilaisissa esimiestehtävissä, ja lopulta kahdeksan 
vuotta laatupäällikkönä. Yli 40 vuoden työ palkittiin 
antamalla verokortti henkilökohtaiseen käyttöön. Se 
on nykyään tapana.

Vaimoni Anneli on Espoon kaupungin ryhmä-
perhepäivähoitaja. On kaksi tytärtä ja kaksi poikaa, 
iältään 38 ja 26 vuoden välillä, sekä kaksi upeaa lap-
senlasta: 18-vuotias tyttö ja yhdeksänvuotias poika.   

Vietän laatuaikaa mökkeilemällä Kivijärvellä ja 
Pieksämäellä. Pyrin olemaan itseeni luottaneiden 
arvoinen Tikkurilan reserviupseerikerhon, Helsingin 
reserviupseeripiirin ja DC-yhdistyksen hallituksissa. 
Nautin musiikista, luonnosta, kirjallisuudesta ja reis-
saamisesta.  

Sukuseura tarjoaa puitteet tavata oman suvun kiin-
nostavia jäseniä, kuulla heidän tarinoitaan ja kutoa 
joskus ohuemmalla, joskus vahvemmalla langalla 
omasta suvusta rakentuvaa verkkoa. Veri on vettä 
sakeampaa!

Ismo Jorman poika Kotilainen, Kivijärven suku-
haara. Poika putkahti maailmaan kesäpäivän seisauk-
sena Kannuksessa 1965. Syntymäni jälkeen olen on-
nistunut välttelemään sukuni alkuperäisiä asuinsijoja. 
Ensin asuin Pattijoella, sitten Vehmersalmella, sen 
jälkeen Padasjoella. 

Opiskelu luokanopettajaksi tapahtui Oulussa asu-
en. Ensimmäisen työpaikan perässä muutin Padasjo-
elle takaisin. Siellä asun edelleenkin vaimoni Virpin 
ja lasteni Riinan (20) ja Mikon (17) kanssa.

Sukuseuran johtokunta esittäytyy
Kotilaisten Sukuseuran kymmenhenkinen johtokunta uusiutui vuosikokouksessa Tuusulassa kesällä 2013 perin pohjin. 
Kymmenestä johtokunnan jäsenestä kuusi on uusia. On siksi syytä esitellä uusi johtokunta Sukuseuramme jäsenille.

Johtokunta järjestäytymiskokouksessaan ravintola Zetorin terassilla 18. elokuuta 2013. Vasemmalta Lauri 
Kotilainen, Oili Reinikainen, Ismo Kotilainen, Riitta Kotilainen, Anneli Wallenius, Ulla Kotilainen-Wallén, Ahti 
Pohjonen, Juhani Enberg ja Anna-Riitta Piilonen. Leena Carpén puuttuu kuvasta.

Ratkaisu koko perheen ja 
lemmikkien monipuoliseen 
hyvinvointiin löytyy osoitteista:
www.myaloevera.fi/eivor ja 
www.eivor.magnetix-wellness.com/fi 
ja myös paljon muuta mielenkiintoista täältä: 
www.eviitaslifestyle.fi

Eivor Kotilainen, Järvenpää
e-mail: eivor@eviitaslifestyle.fi puh. 050 4343 034 
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Työskentelen luokanopettajana Vääksyn koulussa 
Asikkalan kunnan palveluksessa. Sivutoimisesti olen 
vuodesta 1998 harrastanut yritystoimintaa. Toimialu-
eenani on tietotekniikka ja erityisesti internetsivut.

Veljeni Jukka syntyi 1971 ja asuu Nurmijärvellä 
vaimonsa Miran ja lastensa Jaron ja Melisan kanssa. 
Isäni Jorma ja äitini Kaija asuvat Viitasaarella, isäni 
kotipaikan mailla.

Kotilaisten sukuseuraan ja sen johtokuntaan kuu-
luminen on minulle kunnia-asia. Edustanhan minä 
nyt sukulaisena yhtä Suomen kuuluisinta artistiakin, 
nimittäin Isac Elliotia!

Lauri Kotilainen, Pielisjärven sukuhaara. Synnyin 
Pielisjärven Kylänlahdessa 1947 esikoisena kuudesta. 
Isä Vilppu (1918–1978) oli Tattarilan Kotilaisia ja 
Äiti Aune (1926–2010) Kiteeltä, jossa oli sodasta ko-
tiutettavien leiri. Vilppu nukkui lähellä kamiinaa, ja 
lippalakista paloi päälaki. Naapurin Aune näki pojan 
lakkirievun ja sääli heräsi. Avioliitto solmittiin 1945.

1951 muutimme Pielisjärven (nykyään Lieksa) 
Egyptinkorpeen rintamamiestilalle. 18-vuotiaana 
menin Joensuuhun ammattikouluun, jossa opin tele-
visiomekaanikoksi ja sain vaimokseni Minnan.

70-luvulla korjasin televisioita ja pian myös suun-
nittelin niitä tehtaalla. Kirjoittelin ohessa noin 30 
lehteen, ja muutuin huomaamattani lehtimieheksi. 
Käynnistin ja päätoimitin elektroniikkaan liittyviä 
ammatti- ja erikoislehtiä. Olin kuukausipalkallakin 
yli kymmenessä lehdessä. Ylpein olen sukulehdes-
tämme, jota olen tehnyt 16 vuotta. 

2010 eläköidyin Turvallisuus-lehdestä. Muutim-
me Puerto de la Cruziin Teneriffalle. Panivat heti 
päätoimittajaksi Tenerife-Suomi-kerhon lehteen. 
Lounaspalkalla.

On ilo tulla kaamoslomalle Suomeen, höpereh-
tämään kolmen lapsemme perheiden, sekä kahden 
lastenlapsen kanssa.

Anneli Wallenius, Pielisjärven sukuhaara. Synnyin 
1945 Pielisjärven (nyk. Lieksa) Kylänlahdessa. 
Vanhempani olivat Tauno Eerikki Kotilainen ja äitini 
Hilda Sofia o.s. Lappi. Isäni isä oli Veikko Arvid 
Kotilainen, joka oli Kylänlahden Tattarin Paavo Koti-
laisen vanhin poika.

Opiskelin kauppaopistossa Helsingissä ja valmis-
tuin 1967. Työskentelin pari vuotta pankissa, mistä 
1969 siirryin Merimieseläkekassan palvelukseen. 
Siellä tein 41 vuoden pituisen työurani taloushal-
linnossa laskenta- ja sijoitustehtävissä. Eläkkeelle 
siirryin kolme vuotta sitten. 

Olen perheineni asunut Länsi-Vantaalla vuodesta 
1974 lähtien. Perheeseeni kuuluu puolisoni Harald 
ja kaksi poikaa, joista vanhempi Niklas (1973) on 
naimisissa Päivin (o.s. Neuvonen) kanssa. Heillä ei 
ole lapsia. Nuorempi Tomas (1981) on naimisissa 
Minnan (o.s. Koivisto) kanssa. Heillä on kaksi pientä 
poikaa, pian viisi vuotta täyttävä Niilo ja kaksivuo-
tias Vilho. He ovat hyvin tärkeitä ja tuottavat paljon 
iloa meille isovanhemmille.

Kotilaisuus on merkinnyt minulle paljon. Olen 

toiminut sukuseurassa vuodesta 1990 alkaen, ensin 
tilintarkastajana ja 1996 alkaen seuran taloudenhoita-
jana. Olen saanut lämpimiä ystävyyssuhteita ja lisän-
nyt juurieni tuntemusta. On hienoa kuulua Kotilaisten 
sukuun.

Anna-Riitta Piilonen, Heinäveden sukuhaara. Äitini 
äiti on ollut omaa sukua Kotilainen. Säveltäjä Otto 
Kotilainen oli äitini eno. Kesäpaikka perheelläni on 
Heinäveden Varistaipaleessa, mutta koko aikuisikäni 
olen asunut Helsingissä. Eläkevuosia minulla on ta-
kana jo kymmenen. 

Työurani olen tehnyt Helsingin yliopiston virka-
miehenä. Minulla on historiantutkija-aviomies, kaksi 
aikuista lasta ja kolme lastenlasta.

Kotilaisten Sukuseuraan olen liittynyt vasta vähän 
aikaa sitten. Edesmennyt äitini arvosti Kotilaisten 
suvun sukulaisiaan aivan erityisesti. Lapsuudessani 
meillä laulettiin paljon. Säveltäjä Otto Kotilaisen lau-
lut olivat äidilleni ja meille lapsille hyvin rakkaita.

Sukuseurassa on Kotilaisia eri puolilta Suomea, 
ja muitakin kuin musiikki-ihmisiä. On kiinnostavaa 
tutustua sukulaisten koko kirjoon.

Leena Carpén, os. 
Kosonen, Heinäveden 
sukuhaaraa. Äitini puolelta 
kuulun Kotilaisten sukuun. 
Olen syntynyt ja kasvanut 
Sulkavan soutupitäjässä ja 
muuttanut sieltä opiskele-
maan pääkaupunkiseudul-
le. Olen asunut ensin Hel-
singissä ja nyt jo sitten 30 
vuotta Espoossa – lukuun 
ottamatta paria vuotta Amerikan mantereella 1980 ja 
90-lukujen vaihteessa. 

Jo äidinäitini oli kiinnostunut sukuasioista. Hänen 
kiinnostuksensa jakoivat äitini ja tätini. Minäkin 
muistan pikkutyttönä olleeni jossain sukukokoukses-
sa mukana. Sukuasiat ovat kiinnostaneet kyllä minua-
kin, mutta työn ja perheen kanssa aika ei ole oikein 
tahtonut riittää kaikkeen, mitä haluaisi tehdä. 

Nyt yritän minäkin kutoa sitä omasta suvusta 
rakentuvaa verkkoa. Vaikka näin aluksi sillä vähän 
ohuemmalla langalla.

Juhani Enberg, Kivijärven sukuhaara. Olen synty-
nyt 1943 Salossa, jonne äitini Kerttu o.s. Kotilainen 
muutti Kivijärveltä 1930-luvun lopulla. Hän avioitui 
siellä Armas Enbergin kanssa. Äitini Kertun van-
hemmat olivat Heikki ja Hulda Kotilainen Kivijärven 
Hiekka-aholta. Kerttu ja Aarre Kotilaisen isä Kalle 
Valdemar oli samasta yhdeksän sisaruksen sarjasta.

Koulutukseltani olen mekaanisen puusepänteolli-
suuden teknikko. Työurani olen tehnyt Turun ja Per-
non telakoilla. Nykyisin olen eläkkeellä Liedossa. Per-
heeseeni kuuluvat vaimoni Soile sekä aikuiset jo kotoa 
muuttanet lapset Teija 1976, Salla 1982, Hilla-Stiina 
1984 ja Aki 1988. Lastenlapsia on kolme: Ella 8, Into 
4 ja Väinö noin yksi vuotta, kaikki Turun seudulla.

Harrastuksiani ovat olleet ratajuoksu, suunnistus, 
pitkän matkan hiihdot, viimeisin niistä Huippuvuo-
rilla, sekä Kalevan Kierrokset ja hölkät. Olen myös 
ollut Turun Numismaattisessa seurassa; hallitukses-
sakin 26 vuotta.

Ensimmäisen kerran osallistuimme Runnin kyl-
pylässä 2004 olleeseen Sukuseuran kokoukseen ja 
sen jälkeen kaikkiin muihinkin. Joka kerta on tullut 
uutta tietoa sukulaisista. Odotan seuraavia tapaamisia 
mielenkiinnolla.

Ulla Kotilainen-Wallén, Heinäveden sukuhaara. 
Synnyin Savonlinnassa. Isä antoi minulle nimen Lil-
lukka, joka lyheni Lilleksi.

Vanhoista papereista huomasin kuuluvani Hei-
nävesi–Rääkkylän sukuhaaraan. Kotilanmäeltä 
esivanhemmat siirtyivät Heinäveden Kermaan, Pilp-
palan taloon. Kuulun isäni kautta sekä Heinäveden 
Kotilaisiin että Malkkien sukuun. Äitini Helvi os. 
Iivarinen oli kotoisin Joroisista.

Kouluni kävin Lappeenrannassa. Valmistuin kol-
meen ammattiin, mutta elämäntehtävä selvisi, kun 
olin kouluaikana harjoittelijana ja kieltä oppimassa 
Ahvenanmaan Keskussairaalassa. 

Eläkkeelle jäätyäni olen hoitanut tyttäreni lapsia 
ja tutkinut sukuani. Isän puolelta tehtävä oli helppo, 
koska perin äidiltäni ensimmäisen sukukokouksen 
paperit. Olin itsekin mukana perustamiskokouksessa, 
muonitusjoukoissa!

Yritän viedä sukututkimustietoa nuoremmille 
sukulaisilleni. Kiinnostus sukuun herää näet sitten, 
kun ei ole enää keneltä kysyä. Siksi on tärkeää saada 
mukaan nuoria ja vanhoja sukulaisia koolle Heinä-
vedelle.

Heinävedellä sanottiin aikoinaan, että juhlat jär-
jestetään Kotilaisten kutsumina, Luukkosten luvalla 
ja Malkkien myötävaikutuksella. Me järjestelytoimi-
kuntaan valitut satumme edustamaan näitä sukuja. 
Puheenjohtajamme Riitta Kotilaisia, Anna-Riitta 
Luukkosia ja minä myös Malkkeja.

Oili Reinikainen, Kivijärven sukuhaara. Olen jo 
vuosia haikaillut jonkinlaisen sukuselvityksen tekoa, 
en vain ole vielä kursseja käynyt.

Käsityöharrastus vie toisinaan mukanaan, aika 
vaan on kortilla. Siis voi sanoa, että minulla on 
toisinaan ”pasmat sekaisin”. Omia kangaspuita en 
kuitenkaan omista.

Liikuntaharrastukset rajoittuvat pullukkajumppaan 
ja vatsatanssiin. Kokeilen nyt pilatesta ja se tuntuu 
mukavalta puhaltelulta.

Puolisoni on eläkkeellä ja viettää aikansa touko-
kuusta lokakuuhun mökillämme Helsingin saaris-
tossa. Työ pitää minut viikot mantereella, viitisen 
työvuotta on vielä edessä.

Harrastamme jonkun verran matkustamista. Pidin 
vuorotteluvapaata viime kevään. Vierailimme silloin 
myös Kanadassa ja tapasimme Vancouverin saarella 
asuvia sukulaisia. Heidän nimensä on siellä saanut 
muodon Kotilla.

Poikani opiskelee Tampereella ja tytär Espoossa.
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Vesan 76-vuotias Primaquatre kulkee edelleen
Ahti Pohjola (vas.) tuli arvokkaasti Tuusulan sukukokoukseemme vantaalaisen Vesa Koti-
laisen hellästi hoitamalla ranskalaisella autokaunottarella Renault Primaquatre Grand Luxe 
1937. Vesa oli 1941 kahdeksanvuotiaana pikkupoikana saman autoyksilön kyydissä lumisa-
teessa, kun meijerin auto törmäsi siihen! Pellit korjattiin, ja 76-vuotias Primaquatre kulkee 
edelleen. Tämän talvisodan veteraani- sotainvalidi- ja evakkoauton sekä Vesan huikea yh-
teinen historia on kerrottu lehdessämme 1/2009 sivulla 15. Lehti löytyy verkkosivuiltamme 
www.kotilaistensukuseura.fi

Tule mukaan Sukuseuran Facebook-ryhmään
Joona Kotilainen perusti ystävällisesti Facebookiin ”Kotilaisten sukuseuran 
julkisen ryhmän”, jonne voi liittyä kuka tahansa sukuun kuuluva. Sillä sivulla 
näkee myös kaikki muut ryhmässä olevat. Voi keskustella, ideoida ja vaikka 
markkinoida sukuasioita. Vinkatkaa sivusta Facebookin käyttäjille ja kaiken 
kaikkiaan netin sukuasioista nuoremmille sukulaisille! RK

KIITOS 
Tuusulan kokoukseen 
osallistuneet Sukulaiset!
Nöyrä kiitos muistamisesta kun täytin pyö-
reitä vuosia! Tällä kertaa [80-vuotis] synt-
täreitäni ajateltiin viettää hiljaisesti, mutta 
lipsumista tapahtui. Ehkä se johtui siitä, että 
joissakin yhteisöissä tulee vieläkin rimpuil-
tua mukana. 

Suurimman yllätyksen aiheutti Sukuseuran 
onnitteluadressi lukuisine nimineen. Samalla 
palautui mieleen ne monet tapaamiset, tu-
tuiksi tulleet suvun jäsenet ja puuhaihmiset. 
Muistan teitä pientä haikeutta tuntien. 

Syksy on värittänyt maisemat täällä susi-
rajan takanakin. Hyvää syksyä!
 MIKKO KOTILAINEN
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K
iinnostus sukuasiaan sai Heinävedellä 
alkunsa jo varhain. Kuopiossa toimiva 
opettaja Hannes Kotilainen oli tietääk-

seni täällä ensimmäinen sytykkeen antaja. 
Hän kävi mm. Ruokovedellä kotonani, kun 
isoisäni Emanuel Kotilainen vielä eli. Hän 
patisteli: 85-vuotias valokuvaajalle! Sukutut-
kimusta Hannes Kotilainen oli jo tehnyt ties 
kuinka kauan.

Seuraava innostaja oli isännöitsijä Otto 
Kotilainen. Hän kävi kotonani Liperin 
Osuusmeijerin silloisen isännöitsijän Väinö 
Tuhkasen kanssa puhumassa lähinnä maito- 
ja tuorerehuasiaa. AIV-rehu oli hänen lempi-
aiheensa. Totta kai me savolaiset vääräleuat 
annoimme tietenkin hänelle lempinimen 
Lehtivihreä. Tosin myöhempi nimitys: Suku-
Otto oli, totta kai tunnetumpi ja oikeaan 
osuva. Sukuasia oli hänelle henki ja elämä 
eritoten 1950-luvun alkuvuosina.

Tultiin vuoteen 1954. Sukuseuran perus-
tamiskokous oli päätetty pitää Heinäveden 

Kotilanmäellä Miina (o.s.Kotilainen), Leo 
ja Aila Pelkosen kotona. Sinne esi-isä Matti 
Kotilainen oli tullut Leppävirran Saahkarlah-
desta. Tarina kertoo, että Matti Kotilainen oli 
otettu väkisin sotaväkeen, josta hän karkasi! 
Silloin hän muutti vuonna 1727 ”salolle” 
Heinäveden Kotilanmäelle. Muuttaessaan 
hän toi mukanaan kultatynnyrin. Asian to-
denperäisyys on vaikea todistaa, mutta nope-
asti hän alkoi vaurastua Heinävedellä ja sai 
yhtiökumppaneita.

Heinäveden perustavan sukukokouksen 
kova nimi oli Tauno Kotilainen. Hän oli 
hankkeen todellinen ”primus motor”. Ohjel-
mapuoli oli hänen vastuullaan. Muistan niin 
hyvin sen innostuksen. Yhteisvoimin tehtiin 
kokousta varten paljon piirakoita ja pullaa. 
Ei ollut silloin pitopalvelua.

Ensimmäisenä päivänä 26. kesäkuuta 1954 
Kotilanmäellä tarjottiin vieraille lihakeittoa 
tykötarpeineen. Kahvi kuului tietenkin asi-
aan. Sitä sai jo ihan oikeasti, kun säännöstely 

oli vihdoin loppunut maaliskuussa 1954!
Sukuseuran perustava kokous pidettiin 

ulkosalla. Osanottajia oli paljon, mikä oli 
osanottajille suuri ilo. Vieraat olivat majoi-
tettuina tuttavien ja ystävien luona. Hotellia 
tai vastaavaa majoitustilaa ei Heinävedellä 
silloin ollut; ehkä oli muuan matkustajakoti.

Sunnuntaina varhain, siis 27. kesäkuuta 
1954, kasasimme astiat ja veimme ne Vahva-
lahteen Aino ja Unto Loikkasen kotiin. Ai-
non äiti oli Olga Ikäheimonen, omaa sukua 
Kotilainen. Jumalanpalvelus oli Heinäveden 
kauniissa puukirkossa ja sen jälkeen kahviti-
laisuus Vahvalahdessa.

Olen kirjoittanut päiväkirjaani tuon päivän 
kohdalle: vettä tuli kuin saavista kaatamalla. 
Hyvin kuitenkin selvisimme. Sen jälkeen 
sukulaiset lähtivät koteihinsa, toivottavasti 
hyvillä mielin. Meille ainakin jäi kokoontu-
misesta mukava tunne.

 PIRKKO KOTILAINEN

Perustavan kokouksen alkajaisiksi laulettiin yhteisesti ”Kallavesj”. 
Työnjohtaja Tauno Kotilainen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja lei-
killiseen tapaansa ehdotti turhat ”työköttelyt” eli suomeksi teitittelyt 
unohdettaviksi, kun kerran oltiin yhtä sukuperhettä. (Nykyään tuo eh-
dotus olisi aiheeton, mutta 60 vuotta sitten oli tapana teititellä myös 
oman perheen vanhempia jäseniä.)

*) Julkaisija Kotilaisten Sukuseura r.y. Helsinki 2004, painos loppunut

Sukuseuran perustamiskokouksen muonituksesta Kotilanmäellä 1954 vas-
tasivat (vas) Miina Pelkonen, Sinikka Kotilainen, Aila Pelkonen, Ulla-Leena 
Kotilainen, Antero Kotilainen, Oili Kotilainen ja kirjoittaja Pirkko Kotilainen.

Marraskuun 11. päivänä 1885 
syntyi Rääkkylässä Kusti Koti-
laisen perheen kahdeksanneksi 
lapseksi Otto. Otto työskenteli 
koko työikänsä pääasiassa isän-
nöitsijöinä eri meijereissä, vii-
meksi Juvalla. Otto jäi eläkkeelle 
1949 ja muutti Kuopioon. 

1954 Otto ryhtyi toimeen 
kuopiolaisen opettaja Hannes 
Kotilaisen kanssa. Heinävetisen 
työnjohtaja Tauno Kotilaisen 
kanssa he kutsuivat kirjeitse 
koolle Kotilaisten Sukuseuran 
perustavan kokouksen. Kotilais-
ten ensimmäinen kokous Heinä-
vedellä 1954 oli menestys. 

Suku-Otto oli mukana myös 
eri paikalliskerhojen tapaami-
sissa. Tilaisuuksiin hän lähetti 
tervehdyksensä, usein runomuo-
dossa, kauniilla käsialalla.
Suku-Oton pitkä elämä päättyi 
lähes 103-vuotiaana Kuopiossa 
kesällä 1988.

”Suojele sukusi muistot…”
Suku-Otto jakoi vuoden 1954 su-
kukokouksessa painattamaansa 
nelisivuista ohjelehtistä ”Suojele 
sukusi muistot, laita talteen 
lapsillesi”. Julkaisemme kaksi 
ensimmäistä sivua mainitusta 
lehtisestä alkuperäisinä sivuilla 

10–11. Nelisivuisen lehtisen 
voit lukea kokonaan sivuilta 
kotilaistensukuseura.fi

Suomen henkilörekisterilaki 
sallii nykyään elossa olevien 
ihmisten nimi- ja osoitetietojen 
lisäksi vain syntymäajan, suku-
puolen ja äidinkielen tallentami-
sen. Muiden tietojen tallennus 
saattaisi rikkoa lakia.

Siksi Suku-Oton äärimmäisen 
tarkkojen henkilökorttien täyttö-
ohjeita voi luultavasti soveltaa 
vain menneisiin sukupolviin.
 AIRA FORSMAN
 lyhentäen muokannut 
 LAURI KOTILAINEN

Kotilaisten Sukuseuran isä Suku-Otto

Velmu Suku-Otto kertoi Savon Sanomien 
toimittajalle 100-vuotispäivänään, että 
”partaa pitää olla, että näyttäisi vanhem-
malta…”

Täältä se alkoi 50 vuotta sitten:

Kotilanmäki 1954
Kotilaisten sukuseuran perustamiskokous 26.–27. kesäkuuta 1954 Heinäveden Kotilanmäellä oli läsnä olleelle nuorelle Pirkko 
Kotilaiselle unohtumaton kokemus. Näin Pirkko kertoo 50-luvun alkuvuosista kirjassa ”Kotilaisten sukuseura 50 vuotta”*
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E
nsi kesänä juhlimme 60-vuotiasta Su-
kuseuraa Heinävedellä, Heinäveden 
musiikkipäivien aikaan. Juhlakokouk-
semme lopullinen ohjelma täsmentyy 
lähikuukausina. Ohjelma esitellään 

aikanaan kotisivuillamme www.kotilaisten-
sukuseura.fi, sekä kutsukirjeessä keväällä 
2014. 

Oopperalaulaja Juha Kotilainen on ak-
tiivisesti mukana juhlien järjestämisessä 
kesäpaikkakunnalleen. Saatammepa saada 
kuullaksemme erityisesti suvullemme suun-
nattua musiikkia, kuten Juha on hahmotellut. 
Heinäveden komea puukirkko voi tarjota 
tähän juhlavat puitteet.

Sukumme vahvasta musiikkitaustasta ker-
too sekin, että Heinävedelle on valmistunut 
vuonna 2011 Otto Kotilaisen koulu. Uuden 
koulun tiloja voimme käyttää hyväksemme, 
kiitos lukion rehtorin, Seppo Kotilaisen. Mah-
dollisesti voimme myös kuulla säveltäjämes-
tarin elämästä.

Palaamme Heinäveden Kotilanmäelle 
juhlakokousviikonloppuna muistelemaan ja 
kunnioittamaan sukuseuran perustajia. Yksi 
perustajista oli se toinen sukumme merkittävä 
Otto Kotilainen, lempinimeltään Suku-Otto. 

Ohjelmaamme kuuluu todennäköisesti pik-
nikki Kerman tanssilavalle ja tanssitkin siellä.

Heinäveden seutu on täynnä mielenkiin-
toisia matkailukohteita. Onhan alueella kaksi 
maamme merkittävää luostaria, munkeille 
Valamon luostari ja nunnille Lintulan luostari. 
Molemmissa on myös majoitusmahdollisuus. 

Saimaan vesistöön kuuluvalla Heinäveden 
alueella on kuusi kanavaa. Heinäveden ka-
navareitti Savonlinnasta Kuopioon on eräs 
Suomen kauneimmista laivareiteistä ja siitä 
pääsee nauttimaan perinteisen sisävesilaivan 
m/s Puijon kyydissä. M/s Sergei on risteillyt 
Valamon laiturista Heinäveden reitin kanavil-
le. Sukujuhliin voi siis saapua myös laivalla.

Kulttuurin ystäville Heinävedellä on Ko-
tiseutumuseo. Lähettyvillä Varistaipaleella 
on Kanavamuseo ja savottamuseo ”Kämppä 
riski”, sekä metsätyökalunäyttely. 

Karvion kesäteatteri esittää Valamo-trilogi-
an toisen osan kantaesityksen ”Poika munkki-
lan polulla” viimekesäisen ”Isän varjon” jat-
koksi. Pääskyvuoren näkötornista avautuvat 

komeat näkymät Kermajärvelle.
Luonnon ystävät voivat jatkaa lomailua 

esimerkiksi luostarivaelluksella, Koloveden 
kansallispuistossa Ukonvuoren kivikautisia 
kalliomaalauksia ihaillen, tai norpparisteilyllä. 
Tai vaikka meloa ja kalastaa Kerman koskissa.

Majoitusvaihtoehtoja Heinävedellä on 
runsaasti, luostarihotelleista mökkikyliin. 
Jokainen sukukokoukseen osallistuja hoitaa 
majoituksensa itse. Sukuseura varaa kiintiöitä 
joihinkin paikkoihin, mihin se on mahdollista. 
Kun varaat majapaikkaa, muista sanoa tule-
vasi Kotilaisten sukujuhlaan. Toistaiseksi on 
saatu Valamon luostariin 23 hengelle kiintiö.

Viikonlopun ohjelma on hahmotteluvai-
heessa ja tarkentuu talven kuluessa. Tarkat 
tiedot ilmestyvät sukuseuramme nettisivuille 
ja keväällä lähetettävässä postissa. 

Juhlakokoustyöryhmään kuuluvat hal-
lituksestamme Anna-Riitta Piilonen, Ulla  
Kotilainen-Wallén, Riitta Kotilainen sekä 
hallituksen ulkopuolelta Juha Kotilainen ja 
Seppo Kotilainen.

Sukuseuramme 60-vuotisjuhlakokoukseen 
ilmoittaudutaan toukokuun loppuun mennes-
sä. Silloin on myös osallistumismaksun erä-
päivä, sekä mahdollisesti majoitusvarausten 
viimeinen voimassaolopäivä. Valamon luos-
tarin majoitukset on varmistettava jo 30.4.

Jokainen sukukokouksen osanottaja hoitaa 
majoituksensa itse. Valitettavasti Heinäveden 
keskustassa sijaitseva Gasthaus on jo aikai-
semmista varauksista täyteen buukattu. Sinne 
majoittuu siis muita samanaikaisia vieraili-
joita. Muita majoituspaikkoja ei Heinäveden 
keskustassa ole.

Todennäköisesti on tarjolla mahdollisuus 
koulumajoitukseen Heinäveden keskustassa 
joko lukiossa tai Otto Kotilaisen koulussa; 
luonnollisesti kouluoloissa. Järjestämme mie-
lellämme kyytejä majoitukseen niille, jotka 
ovat sukukokouksessa ilman autoa.

Sinä, joka olet tehnyt sukututkimusta, ota 
juhlaviikonloppuun mukaan kaikki keräämäsi 
materiaali. Näytä sukutaulusi ja muu keräämä-
si tieto. Niin nekin, jotka eivät tiedä sukujuu-
riaan tarkemmin, voisivat saada apua sukunsa 
juurien selvittämisessä. Johtokunnan jäsenistä 
ainakin Ulla on tehnyt sukuselvityksiä. 
 RIITTA KOTILAINEN

Sukuseura alkuperäisillä syntysijoillaan:

Kotilaiset 60v - Heinävedellä juhlitaan!
Tulevana kesänä sukuseuramme palaa juurilleen. Kotilaisten 
Sukuseuran perustamiskokous pidettiin 26.6.1954 Heinäveden 
Kotilanmäellä, Miina (o.s. Kotilainen) sekä Leo ja Aila Pelkosen 
kotona. Kesäkuun 28.–29. päivinä 2014 pidetään Kotilaisten 
sukuseuran perustamisen 60-vuotisjuhlaviikonloppu!
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Majoitusvaihtoehtoja
Jos päätämme lauantai-illan Kerman kanavalle, on 
lähistöllä seuraavia majapaikkoja:

Majatalo Kotipuro 
(6 kilometriä Heinäveden keskustasta, 
huvila 4 kilometriä)
Puh. 040 828 6102 Kotilanmäentie 32 a (Kerma) 
79700 Heinävesi. Sähköposti: info@kotipuro.fi 
www.kotipuro.fi Maatilamatkailun tapainen. 
27 vuodepaikkaa ja matkailuvaunupaikkoja. 
9 kpl 2–3 hh 23–26 €/henkilö. Wc ja 
suihku käytävässä. 2 h kesähuone. Lisäksi 
korkeatasoinen 6–8 hengen loma-asunto Puuvilla. 
Majoittavat sukuseuran väkeä mielellään, mutta 
olisivat haluttomia lupaamaan varauskiintiötä. 
Ongelma: ”yhden yön” yöpymiset ovat heille 
vähemmän tuottoisia kuin esim. työporukoiden 
pitkäkestoiset varaukset. Eli jos varaat, varmista, 
onko varmasti peti odottamassa.

Kermankeidas (8 kilometriä Heinäveden 
keskustasta)
Puh. (017) 566 191, 0400 312 131, 
fax. (017) 562 204 Tuvantie 1, 79910 Kerma
aarno.happonen@kermankeidas.inet.fi 
www.kermankeidas.fi
5 kpl 2 hh huoneita, 1 huoneisto 2–4 hengelle, 
erillinen rantamökki 10 hengelle.
Asuntovaunupaikkoja, vierasvenelaituri, 
rantasauna.

Kermanvirran ranta (8 kilometriä Heinäveden 
keskustasta)
Heinävedentie 55, 79910 Kerma
4 asuntovaunu/autopaikkaa, 6 telttapaikkaa, 
retkisatama, veneenlaskupaikka.
Varaukset ja avaimet: Kermankosken kioski.
P. 040 716 8421 tai 044 260 9320. 
Heinävedentie 66, 79910 Kerma
Kioskin kiinni ollessa Jari Pesonen 
p. 0400 159 399

Wirran Wietävä (13 kilometriä Heinäveden 
keskustasta)
Virve ja Keijo Sallinen, ovat kuulemma sukuamme! 
Savenahontie 39 79910 Kerma
Puh. (017) 566 251, 040 820 2775 
www.wirranwietava.fi virve@wirranwietava.fi 
Vuokraavat kahta hirsimökkiä, joista toinen 
sopii ympärivuotiseen käyttöön, toinen on 
”kesäkäyttöisempi”. Molempiin mökkeihin mahtuu 
majoittumaan 4–6 henkilöä ja kummassakin 
on käytössä oma sauna ja vene. Vapaata on 
parhaiten keväällä ja syksyllä, mutta muitakin 
ajankohtia kannattaa tiedustella. 

Hostel Sappu (entinen Sapun koulu, 
15 kilometriä keskustasta)
Puh. 0440 505121, 040 5771 483, Heinävedentie 
141, 79910 Kerma
info@lakefinland.fi, www.lakefinland.fi
Hyvätasoista majoitustilaa ja karavaanaripaikkoja, 
2–4 hengen huoneet 30 euroa henkilöltä, 
ryhmähuoneet 20 euroa henkilö. Kaksi 
huoneistokeittiötä astioineen. Majoittujille järjestyy 
pikkubussikuljetus esimerkiksi Kolovedelle.

Säynämön toimintakeskus 
(20 kilometriä Heinäveden keskustasta)
Puh. 040 576 4412 sompasaarentie 42, 
79700 Heinävesi 
saynamo@sana.fi www.saynamo.fi 
8 kpl 2–8 hengen aittoja; 12–15 euroa henkilö/vrk
8 kpl 1-4 hengen mökkejä; 26–50 euroa vrk
 

Mökeissä ja aitoissa sähköt. Wc ja suihkut 
sijaitsevat erillisessä rakennuksessa.
Täysihoito: 38 euroa henkilö/vuorokausi 
omin lakanoin. Majoitus 23 euroa henkilö 
vuorokaudessa. (Sisältää aamiaisen ja sijatut 
vuoteet).

Etäisemmät majoituspaikat
Hotellit:
Valamon luostari 
(38 kilometriä Heinäveden keskustasta)
52 vuodepaikkaa.
Puh. (017) 570 111, myyntipalvelu (017) 570 1810 
ma-pe klo 9–16, 
fax (017) 5701 510, Valamontie 42, 79850 Uusi-
Valamo 
myyntipalvelu@valamo.fi, www.valamo.fi
Huomaa kiintiövarauksemme Valamossa: 
Kotilaisten sukuseuralle on varattuna 23 
hotellihuonetta 30.4.2014 saakka. Varattuina on 
sekä yhden että kahden hengen huoneita. 

Lomakylät ja leirintäalueet:
Karvion lomakeskus 
(34 kilometriä Heinäveden keskustasta)
Puh. (017) 563 603 fax. 042 545 3595, 
Takunlahdentie 2, 79810 Karvionkanava.
info@karvionlomakeskus.fi 
www.karvionlomakeskus.fi
Noin 100 vuodepaikkaa 4–6 hengen mökeissä, 
130 asuntovaunu- ja telttapaikkaa, sekä
19 vierasvenepaikkaa.

Lomamökkejä:
Vuokrattavia lomamökkejä on runsaasti tarjolla. 
Katso internetistä jos voit. Esimerkiksi:

Raimo Hottinen Loma-Hottinen (15 kilometriä 
Heinäveden keskustasta)
Timonmäentie 8, 79910 Kerma, puh. (017) 566 
125, 0400 180 477, timo.hottinen@pp.sonera.net
Yksi 6 hengen mökki, kaksi 6–8 hengen 
mökkiä, yksi 15 hengen mökki, jossa on 
lisäksi erillinen sauna/takkatupa 4 hengelle. 
Myös ryhmämajoitukseen korkeintaan 20 
henkilölle. www.norppateam.com/lomahottinen, 
www.visitkarelia

Mökkimajoitus Vänttinen 
(20 kilometriä Heinäveden keskustasta)
Puh. 040 722 3181, Hilkka Savolainen-Vänttinen, 
Viitalahdentie 88, 79700 Heinävesi. 
24 vuodepaikkaa. Yksi 4 hengen pihamökki, 
kaksi 4–6 hengen pihamökkiä. Yksi rantamökki 6 
hengelle; sauna ja soutuvene. 

Muita majoitusvaihtoehtoja:
Lintulan luostari (40 kilometriä Heinäveden 
keskustasta)
Puh. (017) 563 106, 563 225 fax (017) 
563 121, Honkasalontie 3 79830 Palokki, 
lintulan.luostari@ort.fi
25 vuodepaikkaa, ei ryhmille. Wc ja suihku 
käytävässä. 1 hengen huone 24 euroa vuorokausi, 
2–3 hengen huone 20 euroa henkilö/vuorokausi. 
Lapset 4–14 vuotta 8,50 euroa henkilö/vuorokausi.

Karvion kievari (35 kilometriä Heinäveden 
keskustasta)
Puh. (017) 563 504, Lepikkomäentie 3 A, 
79810 Karvionkanava.
10 vuodepaikkaa. 2 hengen huone 50 euroa/
vuorokausi/huone, 2 hengen huone yhdelle 30 
euroa/vuorokausi/huone. Aamiainen sisältyy 
hintaan, wc ja suihkut ovat käytävässä.
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”Suku-Otto” Kotilainen painatti 4-sivuisen sukututkimusohjeen Sukuseuran perustavaan kokoukseen 1954. Julkaisemme tässä 
ohjeen 2 ensimmäistä sivua sellaisenaan. Ohje kokonaisuudessaan löytyy verkkosivuiltamme www.kotilaistensukuseura.fi 
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TEKSTI JA KUVAT RIITTA JA LAURI KOTILAINEN, JUHANI ENBERG

Palmut ja kulttuurihistorian siivet havisivat kun
KOTILAISET KOKOONTUIVAT
Tuusulan Rantatiellä Palmut havisivat – Gustavelundin kokoushotellin talvipuutarhassa 

mutta kuitenkin – samoin suomalaisen kulttuurin historian vuosisadan 
takaisen kultakauden siivet, kun Kotilaisten Sukuseura kokoontui 
legendaarisella Tuusulan Rantatiellä aurinkoisessa kesäkuussa 2013.

Aarre Kotilainen avasi sukukokouksen. 
Taustalla sukukokouspuu kertaa 
59-vuotisen seuran sukukokoukset.

Esityslista keskustelutti. Etualalla Marja-
Leena Köpman ja Juha Kotilainen.

Tilit hoidettu hyvän kirjanpitotavan mukaan, 
totesi ne tarkastanut Ahti Pohjonen.

Taloudenhoitaja Anneli Wallenius aukoi 
kokousväelle tilinpäätöksen rivien sisällön.

Riitta kuvaili, mitä kaikkea ehdimmekään 
nähdä kulttuuritapaamisessamme.

Halosen ateljeen hassuissa tossuissa eturivissä Ahti, Vesa, Leo, Marjatta ja Anja. Oppaamme esitteli Pekka Halosen vuosisata sitten suunnittele-
man kokotalon ilmalämmitysjärjestelmän, jota säädeltiin seitsemällä savupellillä.

Tuula Kotilainen kertoi eläytyen Tuusulan Ran-
tatien legendaarisesta taiteilijayhteisöstä.
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Riitta Kotilainen ja ”Suku-Otto” Kotilaisen 
seuramme perustavaan kokoukseen 1954 
painattama ohjelehtinen ”Suojele sukusi 
muistot”. Ohjeet pätevät vieläkin. Kokouksen iloiset osanottajat; kunniajäsenemme Kirsti Elo edessä oikealla.

Sukuseura muisti 
ahertajiaan. Anja, 
Aarre, Tuula ja 
Kalevi kuuntelivat 
seuran standaarit 
käsissään, kuinka 
Juha perusteli 
laulaen oravaisen 
asumismuodon 
etuuksia.

Juha lauloi, samoin sukulaisemme Tuomas 
Tuloisela. Juhan poika Juhana säesti. 

Tuula, Juha ja Riitta peilityynen 
Tuusulanjärven laiturilla keskiyöllä.

Tuula, Kalevi ja Aarre Kotilainen laskivat sep-
peleen sankarivainajien muistomerkille.

Tuula kertoi mielenkiintoisia asioita kansallis-
kirjailijan elämästä Aleksis Kiven haudalla.

Vierailimme Jean Sibeliuksen kulttuurikodissa 
Ainolassa. Kuvassa säveltäjämestari työhuo-
neessaan 1915.

Lottakruunua sai käyttää häissään vähintään 
viisi vuotta toiminut lotta. Sulhasen tuli kuulua 
maanpuolustajiin. Tuusulan Lottamuseo.
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Isac Elliot
• Syntynyt 26.12.2000 Espoossa
• Asuu isän, äidin ja pikkusiskon 
kanssa Espoossa.
• Aloitti laulajan uransa Cantores 
Minores -poikakuorossa. Esiintynyt 
Svenska Teaternin musikaaleissa. 
Esikoisalbumi Wake Up World 
julkaistiin viime toukokuussa. New 
Way Home -single on ollut soite-
tuimpien kappaleiden joukossa 
kaikissa Pohjoismaissa.
• Isac Elliotin ensimmäinen suuri Suomen-konsertti järjestetään Barona 
Areenalla 20.12. Uusi single Dream Big julkaistiin lokakuussa.
 LAURI KOTILAINEN

Kokosivun Kotilaiset, osa 4

”Suomen suosituin teinipoppari villitsi”

”Isacin ISO unelma”
Kaksitoistavuotias Espoolainen poplaulaja Isac Elliot Lundén lienee 

Kotilaisten suvun kansainvälisesti tunnetuin edustaja. Isacin äiti 
on omaa sukua Kotilainen, joten Isac on Pielisjärven Kylänlahden 

Tattarilan Ukko-Paavon jälkeläinen, viidettä sukupolvea.  

T
ämän jutun ylempi otsikko ja muutama kuva on Nelosen uutisista 
19. heinäkuuta 2013. Neloskanava näytti kameroita ojentelevan 
tyttölauman, sekä pitkän ja asiallisen haastattelun Isac Elliotista, 

hänen isästään Fredrikistä ja ohjelmatoimiston edustajasta.
Alempi otsikko on Apu-lehdestä 7. marraskuuta 2013. Työkave-

rukset Isac eli Ikke ja manageri-isä Fredi poseeraavat paitsi lehden 
kannessa, myös peräti viidellä sisäsivulla asiallisessa haastattelussa. 
Lisäksi Isacia ovat haastatelleet liki kaikki televisiokanavat ja luke-
mattomat lehdet – mukaan luettuna pönäkkä Helsingin Sanomat. 

Selasin eräänä iltana televisiokanavia Teneriffalla. Kas! Isac Elliot 
siinä lauloi jollakin kanavalla Amerikassa kuvatulla musiikkivideol-
laan New Way Homea! 

Nuoremman väen keskuudessa Isac Elliot ei esittelyä kaipaa, mut-
ta meille vanhemmille lyhyt lainaus Apu-lehden 45/2013 sivulta 14:
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Maassa, vedessä 
ja veden alla. Vuodesta 1976

Kokosivun Kotilaiset, osa 5

”Carolus Kotilainen, 12, perusti oman kahvilan, jossa on tarjolla 
pitäjän mukaan Teuvan halvimmat kahvit ja parhaimmat 
herkut”, kirjoitti Ilta-Sanomat 19. heinäkuuta 2013.

K
ahvila Aurinko on Caroluksen kesätyö jo toista kesää. Kolmen 
sivun jutussa IS kertoo, että Emmi-Maria ja Seppo Kotilaisen 
yhdeksänlapsinen perhe muutti Keski-Suomesta Teuvan Norin-

kylään kaksi vuotta sitten. Heidän uusi kotinsa oli toiminut aiemmin 
kauppana, pankkina sekä viimeksi lastenneuvolana, jonka jäljiltä 
talossa oli erillinen huone keittiöineen ja ohikulkevalle kylätielle 
avautuva ovi.

Kylästä olivat kaikki palvelut lähteneet, joten kahvila tuli tarpee-
seen. 

”Pakkohan tähän oli kahvila laittaa”, toteaa Carolus, joka on saa-
nut sisustus- ja leivonta-apua äidiltään. Lehti kertoo myös, että tänä 
kesänä Carolus ja hänen 11-vuotias pikkusiskonsa Casmen vuorotte-
levat kahvilan hoidossa.

Ilta-Sanomat kysyi aiheesta myös Suomen Yrittäjien lakimieheltä 
Atte Rytköseltä. Hän toteaa, että lapsi voi perustaa kotinsa yhteyteen 
pienen kesäkahvilan ilman byrokratiaa. Rytkönen sanoo, että lapsia 
on hyvä kannustaa harrastusluonteiseen yrittäjyyteen.

”Sillä tavalla tätä yhteiskuntaa ja taloutta saadaan eteenpäin.”
 LAURI KOTILAINEN

12-vuotias Carolus Kotilainen perusti Kahvila Auringon

Ilta-Sanomat raportoi 
sen kolmella sivulla!
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Ellei vastaanottajaa tavoiteta, 
palautetaan osoitteella:
Kotilaisten Sukuseura ry
Anneli Wallenius
Sinikuja 1 C
01620 VANTAA

Tervetuloa Kotilaisten sukutapaamiseen

Lauantaina 30.11.2013 klo 18.00 –21.00

MOOTTORIRAVINTOLA 
ALLUN GRILLIIN VANTAALLE
Myyrmäentie 2 C 01600 Vantaa

PIKKUJOULUJEN 
MERKEISSÄ

Ohjelmassa:  
 • Suvun kuulumisia ja tutustumista
 • Oopperalaulaja Juha Kotilainen laulaa
 • Vapaata seurustelua ja joululauluja yhteislauluna

• Arpajaiset, joihin toivomme arpajaisvoittoja
• Tontun säkki, mihin myös toivomme pientä pakettia 

Pyydämme ilmoittautumaan ensi tilassa, kuitenkin viimeistään tiistaina 26.11.2013.
Riitta Kotilainen puh. 040 507 2347, riittaskotilainen@surfnet.fi

Anneli Wallenius puh. 050 591 4557, anneli.wallenius@kotilaiset.fi
Ahti Pohjonen puh. 040 522 4401, ahti.i.pohjonen@gmail.com

Kerrothan pikkujouluista myös niille sukulaisille, jotka eivät ole saaneet lehteä.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Tarjoiluna:
 Tervetuliaisjuomana alkoholiton jouluglögi 

Alkupalana savulohisalaatti (liharuoan valinneille), juustosalaatti (kalaruoan valinneille), 
(kasvisruoan valinnut voi valita kumman tahansa em. salaateista), patonkia, yrttilevitettä 

Pääruokana (valitaan ilmoittautuessa) joko 
uunissa paistettuja luumulla täytettyjä porsaanlihakääryleitä, sinappi- kermakastiketta ja kermaperunoita

tai uunissa kermassa haudutettua kirjolohifilettä, valkoviinikastiketta ja keitettyjä perunoita
tai uunissa paistettuja kasviksilla ja juustolla täytettyjä paprikoita ja riisiä

 Jälkiruokana kahvi, tee tai mehu ja omenakakkupala vaniljakastikkeen kera
 Ruokajuomana vesi, muut juomat hinnaston mukaan

Tarjoilun hinta on 24 € aikuisilta, 10 € lapsilta (alle 11 vuotta).


