
 

 

 

 

VATAS-POSTI 

Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 15, kevät 2018

 

 

 

 

 

  



2 

 
 

Yllä: Kuva kesästä. 
Molemmat kuvat on piirtänyt Aino Teivaanmäki,  
6 vuotta.  
Aino aikoo istuttaa kasvimaalle piirtämiään  
vihanneksia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Kannen kuva Reppuja liittyy Matti Koposen     
      kirjoittamaan artikkeliin ”Liisa Repuntekijä –  
      toimintaa sukuseurassa ja Afrikassa”. 
      Juttuun liittyvät kuvat: Liisa Koponen ja Ulla Tervo 
 
      Lehteä toimittaa Vatasten sukuseuran   
      tiedotusryhmä: Jukka Hirvonen, Aino Kurvinen,   
      Anneli Saarinen ja Kari Vatanen 
 
      Painopaikka: Saimaprint Oy  
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Puheenjohtajalta 15.4.2018 
 
LUMESSA KEVÄTTÄ KOHTI 
 
On saatu nauttia vaihtelevasta talviajasta.  
On antanut lunta ja pakkastakin koko maahan. 
Mihin enemmän, mihin vähemmän. Meidän 
pihamaalla enimmillään 4.4. lunta oli 120 cm. 
Talviaikana on satanut lunta yhteensä 432 cm. 
On siinä sulateltavaa ja tuskin sula maakaan 
ehtii imeä kaikkea itseensä. Saattaa olla vielä 
tulossa tulvia riippuen miten suorittaa 
sulamisen. 
 
Hallitus apujoukkoineen piti kokouksen 7.4. 
Imatralla. Paikka oli jo ennestään  hallitukselle 
tuttu. Tasapuolisesti kaukana kaikilta. 
Esityslistaan oli kertynyt pitkä lista asioita. 
Käsiteltiin vuosikokoukselle esitettävät asiat, 
keskusteltiin sukututkijoiden tekemästä 
suuresta työstä, kuultiin kirjaryhmän 
valmistelutöistä, ja kirjan valmistumisen  
tavoitteeksi uskallettiin laittaa tulevat kaksi 
vuotta. Lisäksi päätettävänä oli paljon 
käytäntöön liittyviä asioita. 
 
En voi kuin aina ihmetellä sukututkijoidemme, 
tiedotusryhmämme, lehden kasaan kokoajan 
ja DNA–henkilömme tekemisen määrää ja 
tulosta. Esim. Karin tekemät uudet nettisivut 
ovat saaneet suuren määrän käyntikertoja. 
Unohtaa ei voi myöskään sihteeriämme ja 
taloudenhoitajaamme ja tietysti kaikkia 
muitakaan sukuseurassamme toimivia. 
KIITOKSIA.   
 
Itse en ole kovin syvällä sukututkimuksessa, 
mutta eipä tainnut olla kummitätinikään. Hän 
oli isäni sisko ja olivat naapurin emännän 
kanssa kuulleet vanhimman tyttäremme  
menneen kihloihin. Keskustelussa he olivat 
tulleet siihen lopputulemaan, että he ovat nyt 
sukulaisia.  
Minun piti asiaa oikein kotiläksynä miettiä. 
Miten vahva heidän sukulaisuussiteensä oli 
kun: Tätini veljen pojan tytär oli kihloissa 
naapurin emännän tyttären miehen siskon 
pojan kanssa. No, ovat olleet ainakin samassa 
sateessa joskus. 

Sukujuhlaa koskevia päätöksiä varten 
juhlatyöryhmä oli tehnyt hyvää ja hyödyllistä 
työtä. Ryhmän tunnustelija on käynyt 
juhlapaikalla ja se on kokoukseemme ja 
juhlaamme erittäin sopiva. 
 
Juhlimme syksyllä Kuopiossa, kylpylähotelli 
Rauhalahdessa. Sukujuhlapaikka on silloin jo 
järjestyksessä viides. Toiveemme on, että 
paikkakunnan lähellä asuvat käyttävät 
tilaisuutta hyväkseen. Hieno asia olisi, jos 
houkuttelisitte sukuseuraan kuulumattomia 
sukulaisiakin mukaanne. 
 
Lehdessämme on juhlasta tarkempaa tietoa ja 
ilmoituksen vastaanottajan toivotaan saavan 
paljon ilmoittautumisia. Juhlatyöryhmä on 
saanut sovittua myös edullisen hinnan 
yöpymiseen. Käyttäkää mahdollisuutta 
juhlimiseen pitemmän kaavan mukaan. 
Nähdään suurella joukolla Rauhalahdessa. 
Tervetuloa itse kukin. 
 
Vuosikokouksessa uusi hallitus ottaisi 
varmaan mielellään tietoa seuraavan (2020)  
sukujuhlan pitopaikasta. Olisi hyvä löytää 
riittävän suuret tilat suurelle joukollemme. 
Edullisuuskin olisi hyvä asia. 
 
Kirjoitanpa taas meidän ja varsinkin kirja-
ryhmän toiveesta saada perhetietolomakkeita 
täytettynä. Vanhempien tietojen saaminen 
ensimmäistä sukukirjaa varten (ennen vuotta 
1917 syntyneistä henkilöistä) ja tietojen ja 
JULKAISULUPIEN saaminen tulevia sukukirjoja 
varten olisi todella tarpeellista ja tärkeää.  
 
Toivon tulevan kesän olevan kesäisempi kuin 
mitä viime kesä oli. Vettäkin tarvitaan, mutta 
voisiko se sataa yöaikaan. Vesisateen ei 
tarvitsisi ottaa oppia lumisateesta: Kun sain  
pihan päivällä kolattua  puhtaaksi, niin johan 
rupesi heti satamaan uutta lunta. Selvää 
kiusantekoa. 
 
Hyvää tulevaa kesää kaikille Teille ja 
sukujuhlassa tavataan. 
Kyösti 
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Paavo Vatanen vanhempi, veljensä Pekan haudalla 30-luvulla 

 

minä muistan sen kukkivan kuusikon 

ja leppoisat lehdikkömetsät 

minä muistan ne kukkulat kunnahat 

ja lintujen laulut ja pesät 

 

minä muistan ne kasket kun kaadettiin 

ja kerppujen paljouden muistan 

sen palon kynnyksen viljan myös 

ja toukojen kellan ma muistan 

 

minä muistan kun kanssasi karjalla 

me paimenina kankailla käytiin 

minä muistan kun tuohista torvia teit 

ja soittaen leikkiä lyötiin 

 

näiden muistojen keskellä kohosi 

tuo isämme pienoinen pirtti 

näiden muistojen mukana muistan sen myös 

kuinka Pekka ol’ veljenä kiltti 

 

ja kun maamumme majasta lähtein 

kodin lintujen laulua kuulin 

yhä vieläkin kaikuu ne korvissain 

yhä lauhalta tuntuu tuuli 

 

sieltä maamumme majan portilta 

läks monta tietä niin kaitaa 

mutta yks niistä kohosi kohtalon tieks 

se seurasi ahon laitaa 

 

ja sen ahon laidassa latu uus 

viel’ eteemme aukesi yksi 

ja näin tuli lapsuuden laitumet  

ikiajoiksi unhoitetuksi 

 

mutta unhojen yöstä ne uudelleen 

taas entävi esiin siellä 

koska tiesi on päättynyt, hetken lyönyt 

minä muistoja laulelen vielä 

 

on kaunista muistella ihanaa 

sitä lapsuuden armasta aikaa 

silloin soitimme sovinnon kannelta 

niin että nytkin se korvissa kaikaa 

 

 

Kirjoittaja haudattiin Harlun kirkkomaahan 

1940. Veljensä Pekan kuolinvuodeksi on 

arvailtu 1935. Runon lähettäneen Reijo 

Vatasen isä (1918-2000) oli Paavo. Tämä 

runoilija-Paavo oli hänen isänsä.
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Elämää Vatasten ja tietäjien Petsamossa  

 

”Junnu Vatasen savupirtti, joka könötti siellä Maaningan Kurolanlahdessa eli Petsamossa, oli eräs 

mieluisimpia kyläpaikkoja siinä 1920-luvun jälkipuoliskon aikana. 

Karsinanurkassa, siis perällä vastapäätä uunin kuvetta, asusti pikkutöillään vuokrarahansa maksava 

vanha pariskunta; Pekka Ruotsalainen, lempinimeltä Rotikko-Pekka, vaimonsa Marin kanssa”. 

Näin kuvaa professori Ahti Rytkönen perinnetietojen keruumatkallaan kokemaansa ja näkemäänsä 

ukkini asuinympäristöstä. 

 
Rotikko-Pekka savupirtin ovella. 

Rytkönen Ahti, kuvaaja 1927 
Museovirasto – Musketti 

 

Omat tietoni ja muistikuvani isovanhempieni 

elämästä ovat hatarat ja silloin kun isäni vielä 

eli, niin enpäs ollut kiinnostunut suvun asioista 

niin paljon, että olisin kysellyt niistä häneltä ja 

siksi Petsamon kylän elämän tapahtumat 

perustuvat suurelta osin maisteri, myöhemmin 

professorin nimityksen saaneen Ahti Rytkösen 

keräämiin perinnetietoihin ja kuvauksiin sekä 

lainauksiin Mari Kronlundin tekemästä 

uskontotieteen pro gradu -tutkielmasta.

 
Tietäjä Pekka Ruotsalainen vaimoineen. 

Rytkönen Ahti, kuvaaja 1920-1929 
Museovirasto – Musketti 

 

Vatala sijaitsi Petsamossa, kylässä joka sijaitsee 

Maaningan kunnan lounaisosassa rajoittuen 

lähinnä Tervon asumattomiin takamaihin. 

Maantie kylään oli heikko ja liikennöinti 

tapahtui pääasiassa järviä ja lampia kierteleviä 

polkuja ja pitkospuita myöten. 

Petsamo olikin peräkylien peräkylää ja tarinan 

mukaan eräs varsinaisessa kylätaajamassa 

asuva mieshenkilö oli alkanut nimitellä kylää 

sen syrjäisen sijainnin ja huonojen 

tieyhteyksien vuoksi Petsamoksi. Tämä nimi 

vakiintuikin sitten kyläyhteisön pysyväksi 

nimeksi. 

Elämä Vatalassa, niin kuin koko kylässä oli 

hyvin köyhää.  Niukka ja monesti puutteellinen 

elanto hankittiin pieniltä kivisiltä peltotilkuilta 
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ja muutamalla lehmällä sekä kalastuksella ja 

metsästyksellä. Nimismiehellä oli ajoittain 

kylälle asiaa kun niukkaan ruokapöytään 

haettiin toisinaan helpotusta salaa kaadetusta 

hirvestä ja pontikankeittotuloista. 

Petsamossa elettiin elämää niin eristyksessä 

että kun ”kunnanherrat” saapuivat kylään, 

hekään eivät tarkkaan tienneet paljonko 

kylässä oli asukkaita. Oli luultu että asumuksia 

on kymmenkunta mutta niitä löytyikin 

kolmisenkymmentä. 

Vatalan savupirtissä asui ukkini (Junnu) Juho 

Vatanen s. 05.12.1883 ja k. 24.03.1960 

yhdessä puolisonsa/mummoni Hildan kanssa  

s. 31.10.1897, k. 18.03.1967. Lapsia heille 

syntyi,  Sulo (isäni) 29.01.1920 ja Anna-Maija 

12.02.1926.  

 

 
Juho ja Hilda Vatanen sekä lapset Sulo ja Anna-

Maija Vatalan savupirtissä. 
Rytkönen Ahti, kuvaaja 

Museovirasto - Musketti 

 

Petsamossa eli ja vaikutti ”tietäjä” ”Rotikko-

Pekka”, Petter Johan Ruotsalainen. Pekka 

syntyi Petter Johan ja Greta (o.s. Pietikäinen) 

Ruotsalaisen perheeseen 26.09.1855 

Maaningan Kurolanlahdessa N:o 19, 

Ruotzalassa, Piiskarinniemellä. 

Vuonna 1879 torppari Petter Johan (24 v) 

vihittiin avioliittoon piika Maria (Mari) Röngän 

(27 v) kanssa. 

Asuinpaikka kirkonkirjojen mukaan oli 

Maaningan Kurolanlahti N:o 17, Viianmäki. 

Myöhemmin Pekka ja Mari on kirkonkirjoissa 

mainittu talollisina Petsamon Huosiaisharjussa, 

josta he siirtyivät vuonna 1925 Petsamon 

vanhan Vatalan savupirttiin karsina-

nurkkaukseen loisiksi viimeisiä elinvuosiaan 

viettämään. Pekka kuoli 28.8.1928. Mari teki 

Pekalle seuraa vuoden kuluttua.  

(Mari Kronlundin tutkielma). 

Hilda ja Rotikko-Pekka Vatalan savupirtissä. 
Rytkönen Ahti, kuvaaja 1927 

Museovirasto - Musketti 
Vatalan savupirtin pöytäkaappi, nurkassa Pekan 

”lasiloota” (seinällä); karsinanurkka. 
 

 

Tietäjäksi tituleerattu Rotikko-Pekka asui koko 

elämänsä Maaningan Kurolanlahdessa ja 

Petsamossa (Petsamo kuuluu virallisesti 

Kurolanlahden kylään) ja sai elantonsa 

pienestä torpasta ja kotia ympäröivistä 

pienistä järvistä. 

Pekka harjoitti myös tietäjän tointa, johon hän 

suhtautui vakavasti ja ylpeästi. Koska 

lääkäreitä ei ollut saatavilla tai matkat olivat 
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pitkiä niin kansanparantajan taidoilla oli 

kysyntää. Asiakkaita kerrotaan olleen paljon, 

oman kylän ulkopuoleltakin joita kaikkia ei 

tunnistettu. Tietoa siitä, mistä ja keneltä 

Rotikko-Pekka oli oppinsa saanut ei ole 

selvinnyt (MK). 

Rotikko-Pekan parantamisessa käytetyt loitsut 

eivät olleet kovin pitkiä. Parantajan taitoihin 

kuului mm. verenvuodon pysäyttäminen. Se 

tapahtui loitsulla: 

”Seiso ver niin kuin seinä, 

Asu ver niin kuin aita,  

Niin kuin miekka meressä seiso, 

saraheinä kankaassa, 

kyll on sulettu suuremmattii,  

jalomattii jaksettu, 

äijä itki ja horis, 

veri juoksi ja poris, 

verenjuoksun juloman tähän, 

selät suissa, järvet päissä.” 

Rotikko-Pekan parannuskeinoista on silmin-

näkijäkuvauksena säilynyt vain yksi tapaus. 

Kyseisessä parantamistapahtumassa Pekka jo 

vanhoilla päivillään hoiti pikkupojan (oli isäni) 

paisetta saunassa painellen paisetta saunan-

kiuaskivillä lukien loitsua ikään kuin suun 

sisässä nopeasti ja epäselvästi, niin ettei 

potilas siitä juuri saanut selvää (MK) 

 

Miten sitten Ahti Rytkönen liittyy Maaningan 

perinnetiedon historiaan? Valmistuttuaan 

kansakoulunopettajaksi toimi Rytkönen 

vuosina 1921-1923 opettajana Maaningalla 

Tuovilanlahden kansakoulussa. Sinä aikana hän 

kiinnostui ja merkitsi muistiin paikkakunnan 

murretta ja sanastoa. Intohimoisena kieli- ja 

kansantieteilijänä hän kertoo: 

”Koulu ympäristöineen oli aarreaitta 

kansanomaisesta elämänmenosta 

kiinnostuneelle. Siellä tehtiin töitä 

vanhaan tapaan pelloilla, niityillä, 

metsissä ja pihapiirissä. Oli vallan 

mahdotonta olla tallentamatta niitä 

sanallisia herkkupaloja, joita ympäristö 

ilmaiseksi suurin annoksin tarjoili”. 

Vuonna 1923 Sanakirjasäätiö haki sanastojen 

kerääjiä. Rytkönen haki sanastajan paikkaa ja 

tuli hyväksytyksi säätiön stipendiaatiksi  

1924-1930. 

Keräyskohteeksi hän valitsi Maaningan jossa 

hän teki suurtyön maaninkalaisen kansan-

perinteen kerääjänä. 

Maaninkalaisessa paikallislehdessä (Uutis-

Jousi) 1985 olleen artikkelin kirjoittaja 

toimittaja Riitta Kylänpää kutsuikin Rytköstä 

osuvasti ”Maaninkalaiseksi Lönnrotiksi”. 

Petsamon kylällä Ahti Rytkösen muistetaan 

kulkeneen 1920–luvun alkupuolella. Täällä 

hänen majapaikkansa oli Junnu Vatasen 

(ukkini) savupirtti. Ahti Rytköselle oli ominaista 

tykästyminen joihinkin tapaamiinsa 

henkilöihin, joita hän käytti 

”luottotietäjinään”. Yksi erityisen mielen-

kiinnon kohde olivat kansanparantajat.  

Vatalan savupirtistä Rytkönen löysi 

kansanparantajien ”petsamolaisen” 

edusmiehensä Pekka Ruotsalaisen eli Rotikko-

Pekan, joka edustaa Petsamon tietäjiä ja 

vanhaa tietäjä-kansanperinnettä. 

Keruumatkojen antien tuloksena Rytkönen 

kirjoitti merkittäviä kansantieteellisiä teoksia, 
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joista etenkin Savupirttien kansaa -kirja kuvaa 

mm. petsamolaisten elämää. Tietojen keruun 

ohella hän myös otti runsaasti laadukkaita 

valokuvia, joilla hän rikastutti teostensa 

tekstejä. 

Rotikko-Pekan ajan jälkeenkin Petsamossa on 

ollut lukuisia kansanparantajia, jotka ovat itse 

valmistamillaan lääkkeillä ja kipeän paikan 

käsittelyllä (kuppaus/hieronta) parantaneet 

erilaisista vaivoista. Kylän syrjäisen sijainnin ja 

huonojen yhteyksien takia kansanparantajille 

oli riittänyt kysyntää. 

Kovin on hiljaiseksi muuttunut kylätie kylässä, 

jossa oli menneinä aikoina monenlaista 

toimintaa jopa kirjoiksi asti koottuna. 

”Könöttävästä” savupirtistäkään ei ole jäljellä 

kuin litteä rappukivi. 

 

Esko Vatanen 

 

 

 
Höyläystä Watalan tuvassa. 
Rytkönen Ahti, kuvaaja 1927 

Museovirasto - Musketti 

 

 
Iltahetki Vatalan savupirtissä. 
Rytkönen Ahti, kuvaaja 1927 

Museovirasto - Musketti 
 

Jussi Vatanen koirineen savupirtin penkillä. 
Rytkönen Ahti, kuvaaja 1927 

Museovirasto - Musketti 
Jussi Vatanen koirineen savupirtin penkillä, 

lisätietoja kuvakortista: paikkatieto merkitty 
seuraavasti Kurolanlahti (= ”Petsamo”) Maaninka 
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  Ei kukaan ole profeetta omalla maallaan 

Anssi Saura 

Otsikko on peräisin Luukkaan evankeliumista. Se sopii kuvaamaan myös runoilijan kovaa osaa 
ymmärtämättömien aikalaisten keskellä. Elias Lönnrot on nostettu kansamme kaapin päälle 
suurmiehenä. Hän pelasti Suomen kansan vanhat runot unohdukselta ja kokosi niiden pohjalta 
Kalevalan. Osa runoista on katsottu kuitenkin niin arveluttaviksi, että ne julkaistiin vasta 
kaksikymmentä vuotta sitten eli 1997. ”Loru-Lentruutia” pidettiin ainakin Pielisjärvellä 
turhanpäiväisten rallatusten muistiin merkitsijänä. Myös Vataset esittivät komeita eeppisiä runoja, 
mutta eipä heitäkään juuri arvossa pidetty. 

Runoja laulaessaan kaksi miestä istui juoman ääressä ja piti usein toisiaan kädestä meille opetetun 
runonlaulaja-asennon mukaisesti. Juoman laatua ei usein mainita. Kansanrunouden kerääjä Kaarle 
Krohn kertoo, että se ei välttämättä ollut pelkkää vettä.  

”Iisalmessa kerrottiin kerääjälle, että saman pitäjän miehet Kaapro Vatanen sekä Sylvi Kurtenius 
Hernejärven kylän Koukunjoelta ennen humalapäissään loruilivat keskenään seuraavalla tavalla:   
 

Joka on tijolta vähempi, 
Se tieltä pois potkikoon, 
Joka on tijolta enämpi, 
Se tiellä seiskoon… (Kalevalan kilpalaulanta-runo) 

 
Ja edelleen: Humalassa olivat Kalvo (Kaapro) Vatanen, ja Sylvi Kurtenius,  Koukunjoelta, Hernejärvi, 
keskenänsä lorunneet. 
 

Osmotar oluen seppä, 
Kapo kaljoven takijä, 
Veti vettä, kanto puita, 
Autto töissä äitiänsä … (Kalevalan oluen synty) ” 

 
Jukka Hirvonen on selvittänyt miesten oikeat nimet.  He ovat: Kasper Vatanen s. 27.4.1799 Karttula, 
Tallus, k. 20.1.1866 Kääriänsaari, Heiskala sekä Sylvester Kurtenius, Kasperin vävypoika, s. 1.12.1820, 
k. 15.3.1853 Iisalmen mlk., Viitaa. Vaimo Kristiina Kasperintytät Vatanen, s. 1.3.1822, Iisalmen mlk., 
Kääriänsaari.  
 
Kyseessä on kaksi Kalevalan runoa alkuperäisessä asussaan Lönnrotin aikalaisten esittäminä. Anna-
Liisa Siikala ottaa Kasper Vatasen ja vävypoikansa runonlaulannan esimerkiksi siitä, miten ylevän 
runouden esittämistä ei hyväksytty julkisissa tiloissa. Se kuului miesten keskeiseen seuranpitoon. 
Vatasta ja Kurteniusta ei aikanaan arvostettu, vaikka he esittivät tärkeitä eeppisiä runoja. 
 
Niin muuttuu maailma. 
 
Kirjallisuutta: 
Krohn, Kaarle. 1885. n. 14650a. – 1885 (29) ja n. 14650b – 1885 /65). – Kirjassa: Suomen kansan vanhat runot 
Suomen VI1, runot 29 ja 65. SKS.Siikala, Anna-Liisa. 2008. Myytit, riitit ja tietäjän toimet. – Kirjassa Räsänen, 
Riitta: Savo ja sen kansa, SKS. ss. 110-186. 
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Jamasen veljekset runoa laulamassa. Inha I. K., kuvaaja 1894 

Jamasen veljekset runoa laulamassa, Heidän isänsä oli Lönnrotin parhaita laulajia Uhtuassa. 
 

 
Jamasen aitta on edelleen pystyssä Kalevalan kylässä (ent. Uhtua).  Talossa asui kesällä 2013 ”Vatasen 

mummo”. Suojeltu ns. Jamasen aitta sai lempinimen ”itsepäisen Vatasen talo”. Viime kesänä Anneli Saarinen 
sai tietää, että talossa asuu edelleen Vatasia. Kuva: Jukka Hirvonen

https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Inha+I.+K.&type=Author
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Liisa Repuntekijä – toimintaa sukuseurassa ja Afrikassa 
 
 
Yksi sukuseuramme perustajajäsenistä ja 
hallituksen jäsen tuupovaaralaissyntyinen Liisa 
Koponen, s. Vatanen, tunnetaan harras-
tuksestaan kehitysaputyössä. Hänellä on ollut 
kaksi kummilasta Ugandassa kummi-
lapsijärjestö World Visionin kautta. World 
Vision on maailman suurin kummilapsijärjestö. 
Sen Suomen osastolla on noin 13000 
kummilasta kuudessa maassa Aasiassa, 
Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Kummien 
kuukausittain antama kummimaksu ei mene 
omalle kummilapselle vaan koko kyläyhteisön 
hyväksi. Toiminnassa pyritään kehittämään 
terveydenhoitoa, koulutusta, vesihuoltoa, 
elinkeinoja ja toimeentuloa sekä vaikuttamaan 
demokratian parantamiseksi. 
 
Liisa tunnetaan nimellä Liisa Repuntekijä siitä 
syystä, että hän ompelee kierrätys-
materiaaleista reppuja, kasseja, terveyssiteitä, 
nukkeja ja virkkaa vauvanpeittoja. Näitä hän 
myy toisille kummeille, jotka lähettävät niitä 
omille kummilapsilleen; myynnistä tulevat 
rahat menevät World Visionille. Omilla 
matkoillaan hän on vienyt tuotteitaan Keniaan 
ja Ugandaan afrikkalaisten lasten ja aikuisten 
iloksi. Hän on mukana myös Outokummun 
Kummun koulun ja kenialaisen Muskutin 
koulun välisessä yhteistyössä, jota 
kummikoulutoiminnaksi sanotaan. 
 
 
Liisa vastasi hänelle tehtyihin kysymyksiin: 
                           

Mistä kiinnostuksesi kummilapsi- 
toimintaan heräsi? 
 
Vuonna 2002 pitkän harkinnan jälkeen otin 
kummitytön Länsi-Ugandasta Kituntun 
hankkeesta. Sain kummikansion, jossa oli 
tiedot ja valokuva pienestä 8-vuotiaasta 
Ceciliasta. Cecilia eli isänsä kanssa, äiti oli 

hylännyt perheen. Tiesin heti, että tätä työtä 
haluan tehdä. Taisin hurahtaa totaalisesti. 
Kirjoitin usein kirjeitä, lähetin pieniä lahjoja ja  
annoin rahalahjankin, jolla ostettiin lehmä  
Cecilian perheelle. Minulla on iso mappi, johon 
olen numeroituna tallentanut kirjeen-
vaihtomme. Kirjeitä on yli 60. Kummisuhde 
kesti 8 vuotta, vuoteen 2010, jolloin Kituntun 
hanke loppui, ja samalla loppui kummisuhteeni 
ja yhteydenpito. Se tuntui hyvin haikealta. 
Jäähyväiskirjeessään Cecilia kirjoitti: ”Olet 
täyttänyt äitini jättämän aukon.” Cecilian 
kehitystä oli seurannut koko perheemme. 
 
Vuonna 2008 jäin eläkkeelle ja keväällä 2009 
World Vision järjesti kummimatkan Ugandaan. 
Pääsin matkalle mukaan. Tapasin Cecilian, 
hänen isovanhempansa ja pikkusiskonsa. 
Cecilia tunnisti minut kaukaa autosta; 
ilmeisesti valkoinen hiuspehkoni on hyvä 
tuntomerkki. Tapaaminen oli koskettava. 
Cecilia oli ujo, istui vieressäni ja piti kädestäni 
kiinni, hän puhui muutaman sanan englantia. 
Lahjaksi sain kauniin Cecilian tekemän korin ja 
maton. Koria pidän koristeena pöydällä. Sain 
myös vierailla Cecilian koulussa. 
 
Cecilian jälkeen sain 7-vuotiaan Susanin 
kummitytökseni Nabuyogan hankkeesta Itä-
Ugandasta. 2013 World Vision järjesti taas 
kummimatkan ja pääsin matkalle yhdessä 
Matin kanssa. Tapasimme Susanin, hänen 
äitinsä ja pikkusiskonsa. Perheessä oli silloin 
kuusi lasta. Tulkin avulla keskustelimme. Matti 
oli ottanut samasta hankkeesta juuri ennen 
matkaa kummipojan, häntä emme tavanneet. 
Viime syksynä Kenian matkallamme 
poikkesimme myös Ugandan puolelle 
tapaamaan kummilapsiamme ja veimme 
samalla monen muun kummin terveiset heidän 
kummilapsilleen. Susan on nyt 15-vuotias nuori 
nainen, pitkä ja kaunis. Susanin äiti ja isä sekä 
vuoden ikäinen kuopus olivat myös 
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tapaamassa meitä. Perheeseen oli syntynyt 
kaksi lasta lisää. Äiti on ehkä 30-vuotias. 
Lahjaksi veimme kaikille kummiperheille 
ruokapaketit, ja lapset saivat jalkapallot, joista 
he suuresti iloitsivat. Ihminen ei elä ainoastaan 
leivästä vaan myös jalkapallosta. Me saimme 
kummiperheiltä lahjaksi kanoja, kukon ja 
hedelmiä. 
 

Kenian maaseudulla asutaan vaatimattomasti. 

 
 

Millaista elämä Ugandassa ja Keniassa 
on? 
 
Olen käynyt Ugandassa kolmesti ja viisi kertaa 
Keniassa. Maissa on paljon yhtäläisyyksiä 
mutta myös eroja. Ugandalaiset ovat 
pidättyväisempiä kuin kenialaiset. Ehkä 
hirmuhallitsija Idi Aminin korkeakoulu on 
opettanut varovaiseksi. Molemmissa maissa 
vieras osataan ottaa vastaan sydämellisesti: 
tanssitaan, lauletaan ja pidetään puheita 
loputtomiin. Perheet ovat isoja, keskimäärin 
seitsemän lasta. World Vision satsaa myös 
perhesuunnitteluun. Monet nuoret perheet 
sanovat, että kolme lasta riittää, useampia kun 
ei pysty ruokkimaan ja kouluttamaan. 
 
Uganda on vihreä ja viljava, Kenia on 
vuoristoinen ja paikoin aika karu. Ugandassa 
maanviljely antaa suurimmalle osasta 
väestöstä toimeentulon. Molemmat maat ovat 
hyvin kauniita, jos sadetta on saatu riittävästi. 
Viime vuosina ilmastonmuutos on vaikuttanut; 
sateet eivät tule ajallaan ja esim. 2017 oli 
ankara Keniassa. Tapasin ihmisiä, jotka olivat 

nähneet nälkää. Elämä maaseudulla on 
vaatimatonta: pieni peltotilkku, jossa 
kasvatetaan kassavaa, maissia, bataattia, 
maapähkinöitä ja papuja. Asumukset ovat 
vaatimattomia, savimajoja näkee vielä paljon. 

 
Mitä Afrikan maissa tulisi kehittää ja 
parantaa? 
 
Ennen kuin World Vision aloittaa toimintansa 
jollakin alueella, tehdään alkukartoitukset: 
valitaan kaikkein eniten apua tarvitsevista 
perheistä kummilapset, suunnitellaan 
paikallisten kanssa, mitä ja miten tehdään. 
Ensimmäinen ja tärkein on vesihuollon 
järjestäminen. Lapsilla ja naisilla kuluu 
kohtuuttomasti aikaa vedenkantoon, ja kaiken 
lisäksi vesi on usein likaista ja aiheuttaa monia 
sairauksia, kuten ripulia, koleraa ja lavantautia. 
Terveydenhuolto ja koulutus ovat myös 
ensimmäisiä asioita, joihin tartutaan. Tehtävää 
on paljon. Hankkeet kestävät noin 13 vuotta. 
Tarkoitus on sinä aikana saada parannuksia 
aikaan, ja sitten kun hanke päättyy, yhteisö 
pärjää omillaan. Viime joulukuussa päättyi 
Meibekin hanke Keniassa. Tämä hanke on 
loistoesimerkki hyvin toteutetusta ohjelmasta. 
Meibekiin rakennettiin 210 kilometriä 
vesiputkea. Nyt 35000 ihmistä saa puhdasta 
vettä. Ihmiset ovat terveitä, lapset pääsevät 
kouluun, kun aika ei mene vedenkantoon. 
Vettä riittää kasvien kasteluunkin, Meibeki 
kukoistaa. Maissia lahjoitetaan sieltä 
kuivuudesta kärsiville seuduille. 

 
Mitä olet matkoillasi tehnyt? 
 
Keniassa olen matkoillani päässyt World 
Visionin työntekijöiden mukana vierailemaan 
kodeissa. Se on ollut hyvin avartavaa ja 
antoisaa. Suomalaisten köyhyydestä puhutaan, 
mutta se on sittenkin erilaista kuin kenialaisen 
tai ugandalaisen köyhyys. Ihmisillä ei ole 
minkäänlaista sosiaaliturvaa; jokaisen on vain 
pärjättävä jollakin tavalla. Maaseudulla elämä 
näyttää turvallisemmalta kuin kaupungeissa; 
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on maatilkku, jossa voi kasvattaa syötävää ja 
muutenkin elämässä on vähemmän vaaroja 
kuin kaupungeissa. Ensimmäinen vierailuni 
Nairobin Korogochon slummissa oli hyvin 
ahdistava kokemus. 
 
Ugandan matkallamme 2013 kiinnitin 
huomiota siihen, ettei lapsilla ollut 
minkäänlaisia kasseja tai reppuja, joissa olisivat 
voineet pitää vähäisiä koulutarvikkeitaan. 
Matkan jälkeen keksin: kangasreppu! Se on 
helppo tehdä ja helppo lähettää kirjeessä 
kummilapselle. Omista ja ystävieni 
lahjoittamista jämäkankaista rupesin 
ompelemaan reppuja, joita olen myynyt 
suljetuissa Facebook- kummiryhmissä 
kummeille. Myyntitulot olen antanut World 
Visionille eri kohteisiin. Ensimmäinen kohde oli 
Busian katulapsiorkesteri Ugandassa. Nyt siellä 
myös on nuorisotalo, jonka rakentamiseen 
Sami Hedberg on vaikuttanut ratkaisevasti. 
Toinen kohde oli Nairobin Naistentalo hiv-
positiivisille naisille. Siellä he ompelevat, 
myyvät tuotteitaan ja sillä tavoin saavat 
elannon. 
 
Muutama vuosi sitten tajusin, etteivät tytöt 
Keniassa tai Ugandassa pääse kouluun 
kuukautisten aikana kun ei ole siteitä. Ompelin 
niitä muutaman sata kappaletta. Sitten 
joutsenolainen kädentaitaja innostui asiasta ja 
on käsityöystäviensä kanssa ahkeroinut 
tuhansia siteitä kierrätysmateriaaleista. Niitä 
on kaupattu ja viety matkoilla koulutytöille ja 
terveysasemille. Viime tammikuussa 
Tuupovaaran Martoista otettiin yhteyttä 
minuun ja pyydettiin puhumaan tekemisistäni. 
Nyt martat ompelevat reppuja, penaaleja, 
nukkeja ja siteitä. Ompelemalla auttaminen on 
levinnyt ympäri Suomea. 
 
Tyttöjen aseman parantaminen on 
sydämenasiani. Tytöt pitää saada kouluun ja 
ammattikoulutukseen. Silpomisen vastainen 
työ on hyvin tärkeätä World Visionin 
hankealueilla. Olen tavannut Afrikassa paljon 
ahkeria miehiä, mutta silti minulla on vahva 

käsitys, että naiset pitävät Afrikkaa pystyssä. 
Koulutettu nainen pystyy huoltamaan koko 
sukunsa. Naisten Pankki kerää rahoja 
kehitysmaiden naisten koulutukseen. Rahaa on 
kerätty 10 vuodessa yli 12 miljoonaa euroa. 
Naisten Pankkia johtaa nyt entinen Helsingin 
Sanomien päätoimittaja Reetta Meriläinen. 
Hän on naimisissa Tuupovaarasta kotoisin 
olevan Pekka Meriläisen kanssa. Pekan isoäiti 
oli Kaisa Vatanen Tuupovaaran Pomilosta, 
Luapotin Kaisa, isotätini. 

 
Mitä kummilapsityö on sinulle antanut 
ja merkinnyt? 
 
Olen ollut kummina vuodesta 2002 lähtien. 
Kummitoiminta on antanut minulle paljon: 
kummilapset, paljon uusia ystäviä täällä 
Suomessa ja Afrikassa, matkoja ja mielekästä 
tekemistä. Samoin kuin sukuseurassa 
toimiminen! En ole rasisti, mutta Facebook-
kaverikseni hyväksyn helpommin tumma- kuin 
vaaleaihoisen. Usein sanotaan, etteivät 
kehitysyhteistyöhön annetut rahat mene 
perille. Olen erittäin vakuuttunut World Visioin 
tekemästä työstä. Olen matkoillani nähnyt, että 
hankkeissa tehdään hyvää työtä ja 
parannetaan ihmisten elämää. Olen aivan 
varma, että yhteydenpitoni on kummilapselle 
hyvin merkitsevää. Ja minulle Afrikasta tullut 
viesti – kirjeenä tai sähköisesti – pelastaa 
päiväni. Annan vähän, saan paljon. 
 
Rakastuin Afrikkaan ensimmäisellä Ugandan 
matkallani, tauti tuntuu vain pahenevan. 
Minulla on koko ajan ikävä Afrikkaan, ikävä 
välittömiä afrikkalaisia ihmisiä ja Afrikan 
takuuvarmaa aurinkoa. Afrikassa sanotaankin: 
You can leave Africa but Africa never leaves 
you. ”Voit lähteä Afrikasta mutta Afrikka ei jätä 
sinua.” 
 
Matti Koponen 
Kuva, myös sivuilla 19-20 olevat kuvat: 
Liisa Koponen, Ulla Tervo 
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Sukututkimustilanne 

 

Sukututkija Ari Kolehmainen sai valmiiksi sukuseuran tilaaman tutkimuksen Vatasten alkuvaiheista 

1500- ja 1600-luvuilta. Asiakirjojen lisäksi tutkimuksessa mukana oli myös seuran teettämät 

isälinjaiset DNA-testit kahdeksasta Vatasten sukuhaarasta: Hammaslahden, Heinävaaran, 

Rautavaaran, Iisalmen, Kääriänsaaren, Tuupovaaran, Vienan ja Tohmajärven Vatalan Vataset. 

Hammaslahden, Iisalmen ja Kääriänsaaren Vataset kuuluvat ns. savolaishaaraan. Kantaisä on elänyt 

muutama sata vuotta ennen sukunimen syntyä. Tämän isälinjan suvut keskittyvät asiakirjojen 

alkaessa 1540-luvulle Joroisten-Rantasalmen seudulle. 

Tuupovaaran ja Tohmajärven Vatalan sukuhaarat ovat keskenään samaa isälinjaa. Vatalan Vataset 

polveutuvat kantaisä Ollista s. n. 1680 ja Tuupovaaran Vataset Pekasta s. 1690. Olli ja Pekka olivat 

ilmeisesti veljekset, mitä tukevat asiakirjat ja DNA. Heidän isänsä Pekka Vatanen s. n. 1650 asui 

Tohmajärven Uskaljärvellä. Eräs Pekka Ollinpoika Vatanen s. n. 1590 karkasi nihtinä (jalkaväen sotilas) 

Rantasalmen Kolkontaipaleelta vuonna 1628 Käkisalmen läänin Liperin pogostaan Tämä Pekka oli 

Rantasalmen Haapataipaleen alkuperäistä Vatasen sukua. Häntä ei kuitenkaan löydy Käkisalmen 

läänin v. 1631 maakirjasta. Kolehmaisen mukaan Uskaljärvellä ainakin 1680-luvun alusta asunut 

Pekka Vatanen sopisi iältään ja etunimeltään mainiosti Rantasalmelta karanneen Pekka Ollinpoika 

Vatasen tyttärenpojaksi. 

Kiihtelysvaaran Heinävaaran, Nurmeksen ja Rautavaaran Vataset ovat ns. karjalaishaaraa. Sen 

isälinjainen kantaisä on lähempänä Hammaslahden ja Pohjois-Savon Vatasia, sillä yhteys on noin 2000 

vuoden päässä. Voi olla, että Vatasten nimi on tullut myös Rautavaaran ja Heinävaaran Vatasille 

1600-luvulla äidin puolelta. Luultavasti Pohjois-Savon ja Hammaslahden Vataset edustavat 

alkuperäistä Vatasten isälinjaa, jossa DNA-mutaatio lienee tapahtunut noin 1000- tai 1100-luvulla. 

Savon vanhimmassa maakirjassa, vuodelta 1541, Vatasia esiintyy vain kolme verotalonpoikaa. Kaikki 

ovat keskittyneet Rantasalmen pitäjän Keriharjun neljänneksen kuudenteen kymmenkuntaan. 

Vatasten sukuhaaroista otetut DNA-testit osoittavat kuitenkin myöhempien Vatasten polveutuvan 

ainakin neljästä erillisestä isälinjasta. Yhdenkään sukuhaaran kohdalla ei voida johtaa täysin varmaa 

asiakirjoihin perustuvaa suoraa polveutumisketjua näihin kyseisiin Rantasalmen Keriharjun kanta-

Vatasiin asiakirjojen aukollisuuden ja joidenkin sukuhaarojen DNA-testien puuttumisen vuoksi. 

Dna-testejä tarvitaan vielä lisää, varsinkin Kerimäen, Iisalmen Korpijärven ja Vienan Vatasista. 

Kolehmaisen ansiokas tutkimus yhdisti useat sukuhaarat ja toi paljon uutta tietoa varhaisten Vatasten 

olosuhteista ja liikehdinnästä Itä-Suomessa. Tutkimus tullaan julkaisemaan kokonaisuudessaan 

tekeillä olevassa Vatasten sukukirjassa. 

 
Jukka Hirvonen 
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Sukujuhla ja sukukokous lauantaina 15.9.2018 
Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, Kuopio 
 
Ilmoittautuminen klo 11 alkaen, lounas klo 12 – 12.50 
 
Klo 13 sukukokous 
Klo 15 Sukujuhla: 

Musiikkia 
Juhlapuhe, piispa Arseni 
Lausuntaa 

                        Katsaus sukututkimukseen 
Yhteislaulua 

Klo 16.15 Päiväkahvi 
 
Juhlan jälkeen sukututkimustulosten esittelyä halukkaille ja sukuhaarojen tapaamisia 
 
Ilmoittautumiset Sihteeri Matti Koposelle 25.8. - 5.9.2018 puh. 040 5690491 tai 
sähköpostilla: matteus.koponen@gmail.com  (tai Pekka K. Vataselle puh. 045 3231883, 
pekka.k.vatanen@viestilinja.fi) 
 
Osallistumismaksu 40 €/henkilö (sisältää lounaan ja iltapäiväkahvit) sukuseuran tilille 
FI19 5047 0720 0361 48 tai paikan päällä. 4 – 12 -vuotiaat puoleen hintaan ja alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. 
 

Lämpimästi tervetuloa! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Kokouskutsu 
Vatasten sukuseura ry 
 
 
Sukukokous pidetään lauantaina 15.9.2018 klo 13.00  
Kylpylähotelli Rauhalahdessa, Katiskaniementie 8, Kuopio. 
Käsitellään sukuseuran sääntöjen mukaiset asiat. 
 
Tervetuloa!  
 
Vatasten sukuseuran hallitus

 
 

 

 

mailto:matteus.koponen@gmail.com
mailto:pekka.k.vatanen@viestilinja.fi
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Näin pääset Kylpylähotelli Rauhalahteen 
 
Kylpylähotelli Rauhalahti sijaitsee noin 5 kilometriä Kuopion keskustasta etelään. Matkaa 
lentokentältä on 23 kilometriä, keskustaan pääsee arkipäivinä lentokenttäbussilla ja lauantaina 
taksilla, keskustasta taksilla tai paikallisbussilla no 7 Rauhalahteen. Bussi lähtee torin laidasta 
Tulliportinkadulta kaupungintalon edestä, pysäkille on rautatieasemalta ja linja-autoasemalta  
puoli kilometriä. 
 
Omalla autolla tuleville on valtatie 5:llä (moottoritie) opasteet sekä keskustasta että etelästä päin 
tultaessa. 
 

 

Piispa Arseni, juhlapuhuja Kuopion sukujuhlassa 
 
Syksyllä Kuopiossa pidettävän sukujuhlamme 
juhlapuhujaksi on lupautunut ortodoksisen kirkkomme 
apulaispiispa Joensuun piispa Arseni. Hän on syntynyt 
Lapinlahdella Pajujärven kylässä ja hänen vanhempansa 
olivat Antti ja Sirkka Heikkinen. Sirkka-äitinsä kautta 
Arseni kuuluu Vatasten sukuun, äiti oli Iisalmen 
Kääriänsaaressa syntyneen Kalle Vatasen tytär. 
Vanhemmilla oli maatila ja karjaa. Arseni on toiminut 
aiemmin Valamon luostarin varajohtajana. Hänet 
tunnetaan suurena taiteen ystävänä ja tuntijana, hän on 
myös itse ikonimaalari ja kirjoittanut paljon 
ortodoksisesta kirkkotaiteesta. Hänen töitään on ollut 
esillä useissa taidenäyttelyissä ja hän on koonnut monia 
näyttelyitä.     Kuva: Wikipedia 

 
Arseni-nimen hän sai munkiksi vihkimyksessä 1985 Karjalan valistajan Konevitsan luostarin perustajan 
mukaan, sai arkkimandriitan arvonimen 1997 ja valittiin Joensuun piispaksi 2004. Hän asuu 
Lapinlahden Pajujärvellä entisessä kansakoulussa, jossa kävi itsekin koulua. Tällä hetkellä hän hoitaa 
Kuopion piispan tehtävää. 
 
Olemme iloisia saadessamme korkeasti siunatun piispa Arsenin puhujaksi sukujuhlaamme. 
 

**************************************** 
 

Sukujuhlan yhteydessä on hyvä tilaisuus esitellä omia kokoelmia ja kättentöitä. 

Jos ja kun sinulla on 

esineitä 

kirjoja 

   kuvia 

   käsitöitä 

   ym. ym. 

ota yhteyttä sihteeri Matti Koposeen ja sovi asiasta. 



17 

Jäsenmaksu 

Olethan muistanut maksaa sukuseuramme jäsenmaksun?  

Jäsenmaksu vuodelle 2018: 20 € jäseneltä, lisäksi 5 € samassa taloudessa elävältä perheenjäseneltä. 
(10 vuoden jäsenmaksun voi maksaa kymmenkertaisena.) 
 
Vatasten sukuseura ry:n tili: Vaara-Karjalan Osuuspankki: FI19 5047 0720 0361 48 
Ilmoitathan maksun yhteydessä viestikentässä: Jäsenmaksu 2018 sekä nimi- ja osoitetietosi.

 

Vatasten sukukirja, osa 1 

tarvitsee TAITTAJAn, 

Oletko se Sinä tai tiedätkö/tunnetko taittajan, joka kokoaisi sukututkijoiden sukutauluista, 
valokuvista ja muusta tekstistä sukukirjan. Se olisi kunnianosoitus esivanhemmillemme.  

Me jälkipolvet voimme kiittää olemassaolostamme juuri heitä. 
 

Ota yhteyttä: Jukka Hirvoseen tai Matti Koposeen, yhteystiedot alla 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Yhteystiedot 
 
Vatasten sukuseuran 
puheenjohtaja: 
Kyösti Vatanen 
Kehtovaarantie 157 
82170 Uskali 
puh 0500 234815 
vatanenk@gmail.com 
 
Sukuseuran varapuheen-
johtaja  ja  sukututkimus: 
Anneli Saarinen 
Kauratie 32 
21610 Kirjala 
puh 050 3651402 
m.annelisaarinen@gmail.com 
 
Sihteeri: 
Matti Koponen 
Pekkalankatu 28 
83500 Outokumpu 
puh 040 5690491 
matteus.koponen@gmail.com

 
 
 
 
 
 
Hallituksen jäsenet: 
Tarja Hukka 
Riihiniementie 8 a 
82430 Puhos 
puh 050 5407597 
tarja.hukka@hotmail.com 
 
Liisa Koponen 
Pekkalankatu 28 
83500 Outokumpu 
puh 040 5459472 
liisa.koponen@outlook.com 
 
Pekka K. Vatanen 
Huosiovaarantie 71 
82730 Tuupovaara 
puh 045 3231883 
pekka.k.vatanen@viestilinja.fi

 
 
 
 
 
 
Maarit Väisänen 
Jyväskylä 
maanuppo@gmail.com 
 
Maija Väänänen 
Sopentie 197 
82600 Tohmajärvi 
puh 050 5307613 
maivaana@suomi24.fi 
 
 
 
Sukututkimus: 
Jukka Hirvonen 
Rautionkatu 21 C 19 
55910 Imatra 
puh 050 4636710 
hirvoju2@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anja Saura 
Mäntytie 21 B 19 
00270 Helsinki 
puh 040 7313719 
anja.saura@gmail.com 
 
Elsa Kaipio 
Vanha Littoistentie 10 b 9 
20660 Littoinen 
puh 040 7667014 
kaipiot@luukku.com 
 
Tuula Kinnunen 
Vanha Turuntie 2 H 
02710 Espoo 
puh 050 3261906 
tuuliss@kolumbus.fi 

mailto:vatanenk@gmail.com
mailto:annelisaarinen@gmail.
mailto:tarja.hukka@hotmail.com
mailto:liisa.koponen@outlook.com
mailto:pekka.k.vatanen@viestilinja.fi
mailto:maivaana@suomi24.fi
mailto:anja.saura@gmail.com
mailto:kaipiot@luukku.com
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Suvussa tapahtuu: 
 

 Sukuseura onnittelee:  
 

Yrjö Kukkapuro 85 vuotta 
6.4.2018.   

 
   
    Kuva: Jukka Hirvonen 

Sukuseuran puheenjohtaja 
Kyösti Vatanen 75 vuotta 28.3.2018. 
 

 
sekä kaikkia muita pyöreitä vuosia  

täyttäneitä/täyttäviä jäseniä. 
 

         Kuva: Jukka Hirvonen

 

Vatasten sukuseuran Facebook-ryhmä: 

https://www.facebook.com/groups/vatastensukuseura/ 

Vatasten sukuseuran kotisivut: www.vataset.fi

  

 

 
                           

Hallituksen Imatran kokouksen 7.4. päätöksiä 
 
- Hyväksyttiin vuoden 2017 vuosi- 

kertomus ja tilinpäätös. 
- Hyväksyttiin vuosien 2019 – 2020  

toimintasuunnitelma, talousarvio ja 
jäsenmaksut sukukokoukselle  
esitettäväksi. 

- Keskusteltiin sukukirjan laatimisesta.  
Tavoitteena on saada kirja valmiiksi  
kahden vuoden kuluessa. 

- Suunniteltiin Kuopion sukukokousta  
ja sukujuhlaa. 

 
 

https://www.facebook.com/groups/vatastensukuseura/
http://www.vataset./
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Kuvia Liisa Repuntekijään liittyen. Liisan kehitysaputyöstä on kerrottu sivuilla 11-13. 
 

                        
           Kummityttö Cecilia isoäitinsä kanssa.                     Kummityttö Susan. 

 

                              
        Kana lahjaksi Susanin perheeltä.                                  Auringonnousu Keniassa. 

 

         
                         Maisema Ugandasta.               Veden kantaminen on tyttöjen työtä. 
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Kasseja. 

 

 
Nukkeja. 

 


