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Kotilaisten musikaalinen suku
kokoontui musiikkijuhlivalla Ilmajoella
www.kotilaistensukuseura.fi
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Kotilaisten

SUKUKIRJAHANKE
mietittävänä
L
ämpimät kiitokset viimeisestä, hyvät sukulaiset!
Kotilaisten sukuseuran varsinaiseen kokoukseen Ilmajoelle
kokoontui kesäkuussa aktiivinen,
asioista kiinnostunut ja asiantunteva kokousväki. Kokous hyväksyi sukuseuran tilit ja toimintasuunnitelman ja valitsi
uuden hallituksen ja muut toimihenkilöt sopuisasti, kuten Kotilaisilla on tapana toimia.
Vakioaiheiden lisäksi tietoa, ideoita ja
toiveita jaettiin keskustellen suvun vuosikymmenisestä toiveesta: nimittäin sukututkimuksesta ja sen pohjalta tehtävästä sukukirjasta.
Sukuseuran hallitus oli valmistellut suvun ulkopuolisen sukututkijan tarjouksen
pohjalta tietopaketin hankkeen mahdollisesta etenemistavasta, kustannuksista ja
aikatauluista. Koiramäen Kotilaisten kokemukset koiramäkeläisten oman sukukirjan
teosta kuultiin myös arvokkaana esimerkkinä onnistuneesta kirjaprojektista.
Sukututkija ehdotti koko suvulle yhteistä sukukirjaa. Ilmajoen kokouksessa nousi
esille myös toive selvittää, voisiko koko suvun kirjan sijasta laatia omat sukukirjat eri
sukuhaaroille: siis Heinäveden, Kivijärven,
Pielisjärven ja Ylä-Savon sukuhaaroille.
Näissä jokaisen sukuhaaran sukukirjan
pohjatietona olisivat suvun yhteisen sukututkimuksen tulokset. Tämän lisäksi kukin
sukuhaara sitten kokoaisi ja kirjoittaisi
oman sukuhaaransa kiinnostavat tarinat ja
henkilöesittelyt.
Molemmissa vaihtoehdoissa ratkaisevaa
on suvun omien tietojen kerääjien ja kirjoittajien aktiivinen panos.
Tämän lehden lopussa on kysely, jolla muun muassa selvitämme koko suvun

mielenkiintoa sukututkimus- ja sukukirjahankkeen toteuttamiseen. Lisäksi kysymme
sitä, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista kirjan
toteuttamiseksi vastaisi paremmin kunkin
vastaajan odotuksia.
Vetoankin kaikkiin teihin lehtemme lukijoihin, jotta saisimme mahdollisimman
kattavan vastausprosentin! Toteutuuko
vuosikymmeniä elänyt haave omasta, Kotilaisen suvun sukukirjasta? Asia riippuu
kyselyn vastausten määrästä ja vastausten
sisällöstä.
Ennen kaikkea Kotilaisen suvun sukukirjahanke riippuu siitä, saammeko kirjalle
riittävän määrän ennakkotilaajia. Lisäksi
tarvitsemme riittävän määrän aktiivisia suvun tarinoiden kirjoittajia. Ilman näitä kahta avainasiaa sukukirjahankkeemme ei voi
toteutua.
Oli hienoa saada nauttia kokoontumisen
hyväntahtoisesta tunnelmasta sukukoko-

uksessamme Ilmajoella. Saimme tavata
sukulaisia ja keskustella mielenkiintoisten
suvun jäsenten ja heidän perheenjäsentensä
kanssa. Se on sukuseuratoiminnan ja oman
suvun kokoontumisten ydinasiaa. Voimme
toteuttaa seuramme perustajajäsenten, kuten suku- Oton ja monen sukupolven Kotilaisten velvoittavaa ja innostavaa viestinkantotehtävää. Olemme jokainen kohdaltamme lenkkinä suvun vahvassa ketjussa
vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.
Ilmajoen musiikillinen anti on myös saanut paljon kiitosta sukukokousväeltä. Etenkin sukulaisemme Juha Kotilaisen vahva
päärooli ”Peltomiehen rukous” -suvivesperissä oli vaikuttava ja ajatuksia herättävä.
Parhaat kiitokset sukukokouksen järjestelyistä vieraanvaraisille ilmajokisille isännillemme. Erityinen kiitos paikalliselle isäntien isännälle, sukulaisellemme Kososen
Timolle Lea-vaimoineen!
Seuraavan kerran tapaamme varsinaisen
kokouksen merkeissä alkukesästä 2019.
Paikkana on silloin savolaisten pääkaupunki Kuopio.
Pääkaupunkiseudun Kotilaiset järjestää
perinteisen loppusyksyn tapaamisen pikkujouluilun merkeissä 26. marraskuuta ravintola Perhossa aika keskellä pääkaupunkia.
Kutsu tuohon leppoisaan tapahtumaan koskee kaikkia Kotilaisia asuinpaikasta riippumatta. Nämä pidot vain paranevat, kun väki
lisääntyy.
Tervetuloa mukaan nauttimaan hyvästä
seurasta, hyvästä ruoasta ja perinteisestä
suomalaisesta juhlan tunnelmasta!
Antoisaa loppuvuoden jatkoa teistä jokaiselle.

TEIDÄN, AHTI POHJONEN

KOTILAISTEN SUKU 1/2016 • kahdeskymmenes vuosikerta • julkaisija Kotilaisten Sukuseura ry • päätoimittaja Lauri Kotilainen • ulkoasu Heikki Kotilainen
• osoitteenmuutokset postikortilla: Anneli Wallenius, Sinikuja 1 C, 01620 Vantaa,
sähköpostilla anneli.wallenius@live.fi • paino AM Digipaino, Helsinki 2016
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Kotilaisten Sukuseuran hallitus
Puheenjohtaja
Ahti Pohjonen
Kivijärven sukuhaara
Lähderanta 20 E 8,
02720 Espoo
p. 040 522 4401
ahti.i.pohjonen@gmail.com

Sukulehden päätoimittaja
Lauri Kotilainen
Pielisjärven sukuhaara
Karnaistenkatu 45 A 8
08100 Lohja
p. 040 548 3820
lauri@kotilaiset.fi

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

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

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

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

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

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

Hallituksen jäsen
Ulla Kotilainen-Wallén
Heinäveden sukuhaara
Sankaritie 1 B 29,
00320 Helsinki
p. 040 96 86 449
ullaleena.wallen@gmail.com

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

Muutitko?
■ Jos osoitteesi muuttuu, tai jos
saat lähetykset väärällä nimellä tai
osoitteella, muista ilmoittaa siitä!
Mieluiten Postin ilmaiskortilla:
Anneli Wallenius, Sinikuja 1 C,
01620 Vantaa tai sähköpostilla
anneli.wallenius@live.fi.
Ilmoita nimesi sekä vanha ja uusi
osoitteesi. Viisinumeroinen jäsennumero
lehden takakannen osoitelapusta auttaa
parhaiten kohdistamaan muutoksen
oikeaan henkilöön. Meitä on näet monia
samannimisiä!

Näin liityt Kotilaisten Sukuseura ry:n jäseneksi
■ Kotilaisten sukuseuran jäseneksi pääsee
jokainen Kotilaisista isän tai äidin puolelta
polveutuva henkilö. Jäseneksi pääsee myös
jokainen, joka on tai on ollut naimisissa tai avioliiton omaisessa suhteessa mainittuun sukuun
kuuluvan tai siitä polveutuvan henkilön kanssa.
Nämä henkilöt katsotaan sukuun kuuluviksi.
Seuran sääntöjen mukaan Kotilaisten sukuun kuuluvan, joka tahtoo liittyä yhdistyksen
jäseneksi, on kirjallisesti ilmoitettava aikomuk-
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sestaan yhdistyksen hallitukselle, joka päättää
jäseneksi hyväksymisestä.
Lähetä hallitukselle osoittamasi ilmoitus
jäsenluettelon pitäjälle osoitteella: Kotilaisten
Sukuseura ry, Anneli Wallenius, Sinikuja 1 C,
01620 Vantaa, tai sähköpostilla anneli.wallenius@live.fi.
Ilmoita seuraavat tiedot: Täydellinen nimesi ja
osoitteesi sekä kotipaikkasi, jos se on eri kuin
postitoimipaikka, sekä halutessasi syntymäai-

kasi. Kerro myös Kotilaisten sukuhaara (Kivijärven, Ylä-Savon, Heinäveden tai Pielisjärven),
mikäli se on tiedossasi.
Kuluvan kauden jäsenmaksu 40 euroa on
vahvistettu Ilmajoella pidetyssä varsinaisessa
kokouksessa 18.6.2016. Summa kattaa jäsenmaksun vuosilta 2016–2018, eli jäsenyys maksaa vain 13,33 euroa/vuosi.

ANNELI WALLENIUS
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Pielisjärven Kotilaisten
sukumuseo toimii
Pielisjärven Kotilaisten, Lieksan Kylänlahdessa sijaitsevan, Jennynkallion sukumuseon toiminta keskittyy kesäkuukausiin.
Niin tapahtui tänäkin vuonna. Kausi alkoi
keväällä puiden kaatamisella museotalon
ympäriltä.
Lauantaina 2.7. kokoontui museolle suuri
joukko sukulaisia, ystäviä ja naapureita, kun
Terttu Edin 90 ja Aino Rantanen 80 vuotta
viettivät yhteiset syntymäpäiväjuhlat.
Aluksi nautittiin runsas ja maittava lounas. Aterian kruunasi kahvi ja ihana mansikkakakku. Seurustelun lomassa laulettiin

yhdessä suomalaisia lauluja sekä kuultiin
miesten esittämänä onnittelulaulu päivänsankareille. Sara Edin soitti viulua.
Suvun kutojataituri Eila Haapalainen järjesti 8.7. museolla räsymattojen myyntinäyttelyn ja tarjosi kahvit vieraille, joita oli 13
henkeä. Kauniit, taidokkaasti kudotut matot,
saivat nimet esim. ”Kesäaamu”, ”Mansikkamaito” ja ”Kehäkukkia” jatkavat nyt elämäänsä, niin museon kuin sukulaisten kesäkotien lattioilla.

ANNELI WALLENIUS

Puronniemen Veikko Kotilaisen tyttäret Sukumuseolla yhdessä kuvassa. Vasemmalta lukien:
Kirsti Elo, Siiri Oravalahti, Terttu Edin, Aino Rantanen, Oili Kotilainen ja Senja Ek.

Komeasti kajahti Pielisjärven Kotilaisten suvun
miesten onnittelulaulu päivänsankareille, Tertulle ja
Ainolle.

Eila Haapalaisen matto ”Kehäkukkia” löysi kotinsa naapurista,
Puronniemen lattialta.

Heimo
Kotilainen
on poissa
Kotilaisten sukuseuran kunniajäsen, sodan ja rauhan vastuunkantaja,
suvun, kotiseudun ja isänmaan ystävä
Heimo Kotilainen on poissa. Hän kuoli
19.10.2016 lähes 102 vuoden ikäisenä.
Muistamme valoisan kuvauksen hänen
100-vuotisjuhlistaan viime vuoden sukulehden sivuilta.
Pitkän elämänsä aikana Heimo Kotilainen tuli tunnetuksi monipuolisesti asiantuntevana, kanssaihmisiään
arvostavana herrasmiehenä. Kaikki
kolme viimeisintä sotaamme isänmaataan palvellut veteraani oli aseveljien
muistikuvissa rohkean, rehellisen ja
velvollisuudentuntoisen suomalaisen
sotilaan ja upseerin esimerkillinen
edustaja. Sotilasarvoltaan hän oli kapteeni.
Heimo Kotilainen osallistui kotipitäjässään Kivijärvellä maatalousneuvojan tehtävässään sodanjälkeisen
elämän edellytysten rakentamiseen.
Hän viljeli Heimolan tilaansa, ja toimi
useissa kunnallisissa luottamustehtävissä.
Sukuseura kunnioittaa pois nukkuneen sukulaisemme muistoa ja ottaa
osaa omaisten suruun.

AHTI POHJONEN

Haluatko tukea sukuseuran toimintaa vapaaehtoisella lahjoituksella? Jos haluat, älä käytä lahjoitusta

maksaessasi pankkisiirrossa olevaa jäsenmaksutiliä, vaan sukuseuran tiliä nro FI73 1279 3000 5074 48. (Ulkomailta
maksettaessa BIC=NDEAFIHH). Viitenumero on sama kuin jäsennumerosi. Viitenumero näkyy lehden liitteenä olevassa laskussa, sekä lehden takakannen osoitetarrassa.
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Kotilaisten kuvatervehdys
Hämeestä 1950-luvulta

Olympiakesän 1952 ihanuutta kotipihassa. Vasemmalta Outi, Juha, Ulla,
Terho ja Sari Nikulainen.

Yrjö Nikulainen muutti Kemiön Angelniemeltä Pälkäneelle 1940-luvun lopussa
puolisonsa Ulla Nikulaisen (s. Kotilainen) ja
kahden vanhimman lapsensa, Outin ja Juhan
kanssa. Hän perusti puunsepäntehtaan Kaitamon kylään, ja osti Iltasmäeltä kasvavalle

Sisävesimatka Kangasalan Kaivanto-Valkeakoski. Taustana Mallasvesi.
Kuvassa seurueessamme takarivissä Sirkka Rinne, Tytti Kotilainen, Sari
ja Terho Nikulainen ja seuraavalla rivillä keskellä Juha Nikulainen. Lähestymme määränpäätä Valkeakoskea.

perheelleen oman talon 1940-luvun lopulla.
Hämeen kauniit maisemat, kotiseuturakkaus ja kotipiha, kotitalo, oma yritys ja perhe
innostivat jo sodissamme satoja valokuvia
ottaneen Yrjö Nikulaisen harrastamaan kotiseutu- ja perhevalokuvausta.

Kuvat on kuvattu väridiafilmille, jonka kehitys tapahtui 50-luvulla Saksassa. Värit ovat
näissä kuvissa säilyneet hyvin.

TEKSTI TERHO NIKULAINEN
K UVAT YRJ Ö N I K U LAI N E N

Suku-Oton elämäkerran neljäs osa:

Jäähyväiset Viipurille

Tämä selkokielinen kirja kertoo kirjoittajan Marja Simolan isoisän, kuuluisan
”Suku-Otto” Kotilaisen ja hänen perheensä elämästä talvisodan ja jatkosodan aikana. Kirja perustuu Simolan äidin Hellin ja
Aino-tädin kertomuksiin, Oton muistiinpanoihin, sekä heidän kaikkien kirjeisiinsä sodan ajalta. Erityisesti kirjassa liikutaan Viipurissa. Kirjassa on myös suvun
omia valokuvia.
Kirja kertoo Kotilaisen perheen elämästä talvi- ja jatkosodan aikana. On juuri hankittu oma talo Viipurista, ja elämä
tuntuu olevan järjestyksessä. Äkkiä kaikki
muuttuu. Viipurista täytyy lähteä pois, ja
elämä on järjestettävä uudelleen.
Lisätietoja: www.kirjokansi.fi/kirjat

MARJA SIMOLA

Kotilaisten sukupuu
kasvaa ja voi hyvin
Terveisiä Kotilaisten Sukupuun juurelta. Kävimme
29.06.2016 Mikon ja Annikin sekä vaimoni Anna-Liisan
kanssa kuvaamassa Kotilaisten sukupuun Kivijärvellä.
Sukujuhlamme yhteydessä 13.6.1999 istutettu puu oli kasvanut hyvin ja näytti terveeltä. Mikkoa harmitti kuitenkin puun
kaksihaaraisuus. Hän arveli sen olevan variksen polkema.

VAITO ISOMÖTTÖNEN

Kun maksat Kotilaisten sukuseuran kolmivuotisjakson todella edullisen jäsenmaksun, varmistat
painetun Kotilaisten suku -lehden postituksen kotiisi jatkossakin. Tämä huomautus ei koske seuramme
kunniajäseniä. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista pysyvästi.
www.kotilaistensukuseura.fi
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Oli ilo kutsua sukulaiset kylään musiikkijuhlien aikaan

KOTILAISET KOOLLA

Ooppera-areena taipui arvokkaasti sunnuntaiaamun hengelliseen käyttöön. Kuvat ja kuvatekstit Tiina Palmunen, Ilmajoen seurakunta

Näin se meni: Kävimme 2014 juhannuksen jälkeen vaimoni Lean kanssa Heinävedellä Kotilaisten Sukuseuran vuosikokouksessa. Sukuseuran johtokunnan kokouksessa oli aikaisemmin keskusteltu sukujuhlan järjestämisestä mahdollisesti Ilmajoella vuonna 2016. Tämä oli yhtenä syynä vierailuumme Heinävedelle.
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ILMAJOELLA
O
limme kahden päivän ja yhden
yön visiitillä. Leena Carpenin kehotuksesta otin mukaan Ilmajoen
Musiikkijuhlien esitteitä.
Aikaisemmin olimme tutustuneet oopperalaulaja Juha Kotilaiseen, joka esitti Ilmajoella vuonna 2010–
2012 Taipaleenjoki-oopperassa pääsolistina
Yrjö Jylhän roolin.
Juhan olen toki tuntenut aikaisemminkin,
onhan hän minun pikkuserkkuni edesmenneen äitini Riitta Kososen kautta. Äitini oli
omaa sukua Kotilainen.
Kuulumme Heinäveden Kotilaisten sukuhaaraan. Keskustelimme silloisen Kotilaisten Sukuseuran puheenjohtajan Riitta Kotilaisen kanssa ja kävimme alustavat keskustelut sukujuhlan järjestämisestä Ilmajoella.
Luonteva aika olisi Musiikkijuhlien aikaan
kesäkuussa 2016.

Tapaaminen hahmottui syksyllä 2014

Reijo ja Eeva (os. Kotilainen) Rinta-Filppula
Tulivat Ilmajoelle Tukholmasta.

Kettuniemen keisari, takavuosien puheenjohtajamme Leo Kotilainen oli tuoreemman puheenjohtajan Riitta Kotilaisen haastateltavana.
Rento meininki!

www.kotilaistensukuseura.fi

Sen jälkeen tapasimme uudelleen syksyllä
2014 pikkujoulun merkeissä Helsingissä.
Siellä vuoden 2016 sukukokouksen alkusuunnitelmat saivat ensi hahmonsa.
Talven aikana varasimme ennakkoon
majoituksia sadalle hengelle kahdesta eri
paikasta: Palon korttelista, joka sijaitsee Ilmajoen keskustassa, sekä Koulutuskeskus
Sedusta, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin päästä keskustasta Koskenkorvalle päin.
Kesällä 2015, juuri ennen perinteisiä Ilmajoen Musiikkijuhlia, sukuseuran hallitus
teki keskiviikkona 3. kesäkuuta 2015 visiitin Ilmajoelle. Tämän vierailun jälkeen selvisi sukujuhlan pitopaikka. Kokous päätettiin pitää Koulutuskeskus Sedussa.
Koulutuskeskuksesta järjestyivät hyvät
tilat viralliselle kokoukselle, ruokailuun ja

myös majoitukseen. Lopulliset järjestelyt
tehtiin saman syksyn ja kevään 2016 aikana.

Lopulta olimme koolla Ilmajoella
Kesällä 2016 lauantaina 18.6. kokoontui
meitä Kotilaisten sukuseuran jäseniä eri puolilta Suomea viettämään sukujuhlaa.
Saman päivän illalla kokoonnuimme Kyrönjoen rantaan ooppera-areenalle, jossa Teemu Roivainen ja Saara Aalto järjestivät meille unohtumattoman musiikkielämyksen. Kyrönjoen rannassa sijaitsevalla kauniilla katetulla ooppera-areenalla melkein tuhatpäinen
yleisö antoi toistuvat aplodit artisteillemme.

Musiikkipitoinen jumalanpalvelus
Hyvin nukutun yön jälkeen kokoonnuimme
seuraavana sunnuntaiaamuna ooppera-aree-

Vuosikymmenet sukuseuramme eteen ahkeroineet pielisjärveläiset sisarukset Anneli Wallenius
ja Marja-Leena Köpman jaksavat edelleen, hymyssä suin.

7

nan edessä sijaitsevalle sotaan lähtijöiden
muistomerkille Sukuseuran seppeleen laskuun.
Sen jälkeen seurasimme rannassa ooppera-areenalla musiikkipitoisen juhlajumalanpalveluksen. Tämän jälkeen nautimme
makoisat kirkkokahvit voisilmäpullineen ja
lohisoppineen.
Kello 12 sunnuntaina alkoi professori Jorma Panulan säveltämä suvivesper Peltomiehen rukous, jossa esiintyivät tuulivoimakuoro
Seinäjoelta, jousikvartetto johtajanaan maestro Panula ja pääosassa sukuseuramme tämän
hetken tunnetuin oopperalaulaja, baritoni
Juha Kotilainen.
Ennen kotiinlähtöä osa sukuvieraista seu-

Timo Kosonen toivotti Kotilaisten Sukuseuran
edustajat tervetulleeksi musiikkijuhlivalle
Ilmajoelle.

Katsomo täyttyi sanan ja musiikin kuuntelijoista.
8

rasi sitten vielä Musiikkijuhlien tämän kesäisen oopperan Elämälle, joka kertoi Oskar
Merikannon elämästä.
Kiitokset erityisesti taannoiselle puheenjohtaja Riitta Kotilaiselle, nykyiselle puheenjohtajalle Ahti Pohjoselle, sekä koko hallitukselle ja Teille hyvät sukuseuran jäsenet!

Saammeko uudelleen teidät
vieraaksemme?
Suurin osa teistä osallistui vasta ensimmäistä
kertaa Ilmajoen Musiikkijuhlien tilaisuuksiin. Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että saimme teidät vieraaksemme!

Tervetuloa myös jatkossa Ilmajoen Musiikkijuhlille. Ensi vuonna ja seuraavana esitetään
Ilmajoella Mannerheim-ooppera 7.-18.6.2017.
Pankaa myös muistiin 10.6.2017 juhlakonsertti, jossa esiintyy Matti Salminen, Mari Palo ja
Vaasan kaupunginorkesteri illalla kello 20.
Vaikka oopperan esitykset ovatkin tällä
hetkellä melko lailla loppuun varattuja, niin
aina kannattaa kysyä lippuja. Tilanne elää
koko ajan. Laitan tähän vielä muistin virkistykseksi puhelinnumeron 06 424 29 00 ja
sähköposti toimisto@musiikkijuhlat.fi.
Tavatkaamme uudelleen!

TIMO KOSONEN

Upeaa musiikkia Kyröjoen rannalla. Saara Aalto ja Teemu Roivainen olivat salaa harjoitelleet...

Erkki Kitkiöjoki kertoi kokousväelle seikkaperäisesti, miten Koiramäen Kotilaisista kertova
kirja syntyi.
www.kotilaistensukuseura.fi

Säveltäjämestari Otto Kotilainen täytti 60 vuotta 5. helmikuuta 1928.
”Otto Suuri”, Savonmaan kuningas, nimitti Suomen kuvalehti Ottoa juhlahaastattelussaan ”Nuottirannan Säveltäjä”. Julkaisemme koko artikkelin
tässä näköispainoksena. Tällaista tekstiä ei enää lehtiin kirjoiteta!

www.kotilaistensukuseura.fi
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Tervetuloa Kotilaisten sukutapaamiseen
Pikkujoulujen merkeissä
lauantaina 26.11.2016 klo 18.00–22.00
Ravintola Perhoon
Perhonkatu 11, Helsinki

TARJOILUNA PERINTEINEN JOULUMENU
5 Rosollia ja silliä
5 Perinteistä kinkkua, porkkana-, lanttu- ja perunalaatikkoa herneitä ja luumuja
5 Kahvi/tee ja joulutorttu
5 Ruokajuomana vesi, kotikalja tai maito
5 Kasvisvaihtoehto kasvissyöjille
Tarjoilun hinta on 35 euroa aikuisilta ja 20 euroa lapsilta (4-12 vuotta).
Maksu käteisellä, varatkaa tasaraha.
OHJELMASSA
5 Anu Kosonen soittaa pianoa
5 vapaata seurustelua ja joululauluja yhteislauluna
5 arpajaiset, joihin toivomme arpajaisvoittoja
5 tontun säkki, mihin myös toivomme pikkupakettia
Pyydämme Ilmoittautumaan ensi tilassa, kuitenkin viimeistään 21.11.2016:
Anneli Wallenius puh. 050 591 4557 tai anneli.wallenius@live.fi
Oili Reinikainen puh. 045 3531947 tai oili.reinikainen@kerava.fi
PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOTILAISET
Kerrothan pikkujouluista myös niille sukulaisille, jotka eivät ole saaneet lehteä.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
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Paljonko haluaisit maksaa omasta historiakirjastamme?
Haluaisitko osallistua tämän kirjan tekoon?

Puoli tuhatta vuotta

Kotilaisten koko suvun ensimmäinen historiakirja 1540-luvulta tähän päivään saakka.
Suunnitteilla. Kirjan sisällön runkona olisi ammattilaisen laatima sukututkimus.
Kirjan sivukoko on iso: 20 x 26 cm. Vähintään 600 sivua
kuvineen, karttoineen ja sukutauluineen. Mehevää tositarinaa Kotilaisten suvusta puolen
vuosituhannen ajalta. Suomesta ja kaukomailta. Sadoittain kuvia, joista löydät itsesi, läheisesi ja pois menneet.
Mitä maksaisit yhdestä kovakantisesta kirjasta? Ostaisitko kirjoja
lahjaksi ja muistoksi myös jälkipolvillesi?
Haluaisitko osallistua kyseisen kirjan tekoon aineistolla, jota on hallussasi? Haluaisitko kirjoittaa kirjaan sukumme tarinoita? Haluaisitko
muuten osallistua kirjan koostamiseen?

KOTILAISTEN
SUKUA

Lue seuraava teksti ja vastaa lehtemme takakannen kyselyyn.

S

ukuseuran varsinaisessa kokouksessa Ilmajoella käytiin laajasti läpi
sukututkimukseen ja sen pohjalta
syntyvän sukukirjan toteuttamiseen
liittyviä moninaisia asioita. Saatiin
tietoa kustannuksista, kirjan ajatellusta sisällöstä, aikatauluista, työnjaosta ulkopuolisen sukututkijan ja Kotilaisten kesken,
sekä henkilötietojen keräämiseen ja julkaisemiseen liittyvästä rajoittavasta lainsäädännöstä.

Koko kirjahanke maksaa
kolmekymmentä tuhatta euroa
Sukukirjamme tulisi käsittämään ainakin
600 laadukkaalla painotekniikalla toteutettua aikakauslehtikokoista 20 x 26 cm sivua.
Tämä kuva on viitteellinen, samoin kuin
kirjan työnimikin.

Sukututkimus ja sen tulosten pohjalta laadittu
suvun varhaisvaiheiden kuvaus 1540-luvulta aina kirkonkirjakauteen saakka (1800- luvun lopulle), sekä sukukirjan painatus ovat
kustannuksiltaan tämänhetkisten tietojen
mukaan arviolta 30.000 (kolmekymmentätuhatta) euroa. Se on mahdollista rahoittaa vain

kirjan ennakkotilaajien ennakkomaksuilla. Tavoitteenamme on saada tietoa sukukirjan todellisten tilaajien määrästä ja siten hankkeen
toteuttamismahdollisuuksista jo vuoden 2016
loppuun mennessä

Suvun yhteinen vai sukuhaarakohtainen sukukirja?
Ilmajoen kokouksessa nousi esille sukututkijan tarjouksessa kuvatun yhden, koko suvulle
yhteisen sukukirjan lisäksi selvittää mahdollisuus toteuttaa sen vaihtoehtona omat sukukirjansa jokaisesta neljästä sukuhaarasta: Heinäveden, Kivijärven, Pielisjärven ja Ylä-Savon
Kotilaisista.
Molemmissa vaihtoehdoissa on puolensa:
yksi yhteinen sukukirja on selvästi sukuhaarakohtaista edullisempi. Kokonaiskustannus
kirjan valmistumisesta on noin kolmekymmentä tuhatta, (siis: 30.000 euroa).

KUVA: ILMAJOKI-LEHTI

Lääkäri
Timo Kosonen
Ilmajoki
www.kotilaistensukuseura.fi
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Sukuhaarakohtaisesta kirjasta on mahdollisuus tehdä yksityiskohtaisempi, mutta se on
suhteessa kaksi kertaa kalliimpi: kaikki neljä
sukuhaaraa noin viisitoista tuhatta (15.000)
euroa kukin, eli yhteensä kuusikymmentä tuhatta (60.000) euroa.
Sukuhaarakohtaisen kirjan osalta on todettava, että pienimpien sukuhaarojen kohdalla
kirjan kappalehinta nousee hyvin korkeaksi.
Onko hinta liian korkea vai hyväksyttävissä
oleva, on meidän kunkin itse arvioitava.

Vastaa lehden takakannella
tai sen valokopiolla
Asiasta päätettiin tehdä kattava kysely sukukirjan potentiaalisilta tilaajilta, siis meiltä
Kotilaisilta. Kysymyslomakkeen löydät tämän
sukulehden lopusta. Ole hyvä ja käytä äänioikeuttasi. Vastaa kyselyyn. Voimme saatujen
vastausten perusteella päättää hallituksessa,
onko kirjahanke toteuttamiskelpoinen.
Kun vastaat kyselyyn vuoden 2016 viimeiseen päivään mennessä, osallistut 100 euron
lahjakortin arvontaan. (Jos jostain syystä vastaat myöhemmin, vastauksesi on edelleen yhtä
arvokas ja otetaan huomioon, vaikka et ehdi
osallistuakaan arvontaan.)
Vastauksesi takakannen kyselyyn käsitellään ehdottomalla luottamuksella, yksityisyyttäsi ja henkilörekisterilakia kunnioittaen.

AHTI POHJONEN

TIIVISTELMÄ KIRJAHANKKEESTA:

Sukututkijan vastuulla oleva osuus:
• Sukututkijan suorittama varhaisvaiheiden
tutkimus on sukukirjan pohjalla ja kattaa
sukukirjan alkuosan.
• Sukukirjaprojekti alkaa samaan aikaan
varhaisvaiheiden tutkimuksen alkamisen
kanssa.
• Sukukirja kattaa Kotilaisten vaiheet aina
1540-luvun alusta lähtien.
• Kirjaprojektissa sukututkija vastaa sukututkimuksesta ja kirjoittamistyöstä sen
aineiston osalta, joka yltää kirkonkirjojen
alkuajasta noin 1700-luvun alusta 1800-luvun loppuun asti.

Meidän Kotilaisten vastuulle jäävä
osuus kirjaprojektista:
• Tietojen keruu edellä mainittua tuoreemmista asiakirjoista ja tietolähteistä, jotka
eivät ole julkisia.
• Jokaiselta elossa olevalta henkilöltä on saatava lupa tietojen julkaisuun!
• Valokuvien ja sukututkijan tuottamia tietoja
tuoreempien sukutietojen kerääminen on
suvun jäsenten tehtävä.
• Suvun tarinoiden kerääminen merkkihenkilöistä, erityisistä tapahtumista ja suvun
vaiheista on myös suvun jäsenten vastuulla.
• Ainakin noin 300-400 [kirjankokoista]
sivua Kotilaisten suvun tarinoita on jo kir-

jallisessa muodossa kahdessakymmenessä
Kotilaisten suku -lehdessä, Kotilaisten
Sukuseuran 50-vuotishistoriikissa ja www.
kotilaistensukuseura.fi -sivustolla. Voimme
käyttää mainittua aineistoa kirjassa soveltuvin osin.

Tutkimustyön, tietojen keruun ja kirjoitustyön tuloksena syntyy sukukirja
Edellä kuvatusta aineistosta syntyy arviolta
5-6 vuodessa Kotilaisten sukukirja:
• joko yksi, koko suvun yhteinen sukukirja,
• tai jokaisesta suvun neljästä eri sukuhaarasta kertovat omat sukuhaarakohtaiset kirjansa, joissa sukututkijan edellä kuvattu työn
osuus on pohjana.

Kustannukset
• Sukututkimus ja sukukirjahanke rahoitetaan
kirjan tilaajien ennakkomaksuilla.
• Suvun yhteisen sukukirjan kokonaiskustannus (sisältää myös sukututkimuksen kulut)
on sivumäärästä riippuen noin 30.000 (kolmekymmentä tuhatta) euroa yhteensä.
• Sukuhaarakohtaiset sukukirjat, jotka sisältävät myös sukututkimuksen kulut
sivumäärästä riippuen, neljä sukuhaaraa,
kunkin sukuhaaran kustannus 15.000 (viisitoista tuhatta euroa).

40
vuotta
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Leikkaa vasemmalta irti, taita tästä kahtia ja niittaa tai teippaa ylä- ja alareuna yhteen.

Kotilaisten Sukuseura ry
Tunnus: 5021441
00003 VASTAUSLÄHETYS

www.kotilaistensukuseura.fi
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PRIORITY

Ellei vastaanottajaa tavoiteta,
Ellei vastaanottajaa tavoiteta,
palautetaan osoitteella:
palautetaan osoitteella:
Kotilaisten Sukuseura ry
Kotilaisten Sukuseura ry
Anneli Wallenius
Anneli Wallenius
Sinikuja 1 C
Sinikuja 1 C
01620 VANTAA
01620 VANTAA




KOTILAISTEN SUKUUN KUULUVA! VASTAA JA VOITA 100€ LAHJAKORTTI!

Vastaa tämän sivun kysymyksiin. Leikkaa sivu irti, taita ja teippaa tai nido vastauksesi piiloon. Postita Suomesta ilman
postimerkkiä. (Jos postitat vastauksesi Suomen rajojen ulkopuolelta, liimaa vastaukseesi kirjemerkki jolla vastaus tulee Suomeen.)
Kun postitat vastauksesi viimeistään 31.12.2016, osallistut 100 euron Prisma-lahjakortin arvontaan. Voit käyttää vastaukseesi myös
valokopiota lehdestämme. Merkitse silloin lähetyksesi osoitekenttään: Vastauslähetystunnus 5021441. Et tarvitse postimerkkiä.

Kotilaisten sukulainen! Kysymme Sinulta tässä kyselyssä vain 12 asiaa. Ruksaa ja kirjoita:
1. Kuka olet?  Nimeni ja osoitteeni ovat oikein osoitetarrassa sivun yläreunassa. Yhteystietoni ovat seuraavat:

Nimi:_____________________________________________________ Lähiosoite:_______________________________________________________________
Toinen osoiterivi?:______________________________ _____________ Postinro ja postitoimip:______________________________________________________

Jäsennumeroni eli 5-numeroinen viitenumeroni
("Kotilaisten suku"-lehden osoitetarrasta tai jäsenmaksulaskusta): ___________ Mihin sukuhaaraan kuulut tai ajattelet kuuluvasi?
 Heinäveden  Kivijärven  Pielisjärven  Ylä-Savon  Muuhun, mihin?____________________________________________
2. Saako Sukuseura lähettää (enintään 4 kertaa vuodessa) mm. tietoa kokouksista ja "Kotilaisten suku"-lehden ilmestymisestä?
1.Saa lähettää tietoa tekstiviestillä. 2. Saa lähettää sähköpostilla. 3. Saa lähettää kummallakin. 4. Ei saa lähettää mitään.
Matkapuhelin:_______________________________________________ Sähköposti:______________________________________________________________

3. Haluatko lukea "Kotilaisten suku"-lehteä? Valitse: 1. Paperille painettuna. 2. Verkkolehtenä. 3. En halua lehteä lainkaan.
4. Haluatko jatkossa saada kutsukirjeitä suvun kokoontumisiin? 1. Kirjekuoressa. 2. Sähköpostilla. 3. En halua kirjeitänne.
5. Haluatko ennakkoon maksaen tilata "Puoli tuhatta vuotta KOTILAISTEN SUKUA" (työnimi) kirjan? 1. Haluan. 2. En halua.
6. Mikä on hinta, jonka olet valmis maksamaan yhdestä esimerkiksi 20 x 26 cm aikakauslehtikokoisesta, ainakin 600-sivuisesta,
runsaasti valokuvilla, sukutauluilla, kartoilla ja piirroksilla kuvitetusta kirjasta
"Puoli tuhatta vuotta KOTILAISTEN SUKUA"? Maksan yhdestä kirjasta ____________ €.
7. Kuinka monta koko Kotilaisten sukua koskevaa kirjaa
haluat ostaa mainitsemallasi hinnalla itsellesi ja läheisillesi? Haluan ostaa _______ kappaletta kirjoja.
8. Haluatko ennakkoon maksaen tilata
"Puoli tuhatta vuotta KOTILAISTEN SUKUA" -kirjan, mutta vain oman sukuhaarasi osalta? 1. Haluan. 2. En halua.
9. Mikä on hinta, jonka olet valmis maksamaan
yhdestä edellä esitellyn kaltaisesta kirjasta, mutta joka käsittelee vain omaa sukuhaaraasi? Maksan yhdestä kirjasta _________ €.
10. Kuinka monta sukuhaarakohtaista kirjaa haluat ostaa
mainitsemallasi hinnalla itsellesi ja läheisillesi? Haluan ostaa _______ kappaletta kirjoja.
11. Onko hallussasi aineistoa, jota voisit lainata julkaistavaksi kirjassa "Puoli tuhatta vuotta KOTILAISTEN SUKUA"?
1. Hallussani on sukututkimusaineistoa. 2. Hallussani on piirroksia tai karttoja
3. Hallussani on valokuvia Kotilaisten historiasta. 4. Hallussani on muuta aineistoa, mitä?:______________________________
12.  Olisin halukas kirjoittamaan sukukirjaan oman sukuhaarani tarinaa, kuten henkilöhistoriaa tai suvun tapahtumia.
13. Mitä muuta haluat kysyä/kommentoida/kertoa? Viestisi Kotilaisten Sukuseuran hallitukselle:
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(Tarvittaessa jatka eri paperilla ja niputa se mukaan tämä vastauslomakkeen sisälle.)
www.kotilaistensukuseura.fi

