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Suku – jäänne menneisyydestä vai juuret, 
kiviriippa vai ankkuri, ihmissuhteiden viita vai puutarha?

Tämän kirjoituksen aiheena on sukuseuran
jäsenhankinta. Siksi pohdin sukuseuran
merkitystä: Miksi liittyä, miksi kuulua, miksi
tulla tapaamisiin?

Otaksun, että merkitys on aika selkeä, jopa
itsestään selvä suvun ytimelle, joka on
asunut ”siellä” ja lähtenyt ”sieltä”. Nämä
kokemukset väistämättä luovat me-henkeä,
on yhteisiä muistoja pitkältäkin ajalta.
Sukunimikin voi olla sama.

Sitten ovat tämän ydinjoukon jälkeläiset,
ydintä ympäröivä ensimmäinen kehä. Heille
suvun ihmiset, asiat ja tarinat lienevät
tuttuja, mutta mahdollisesti kuvaan astuu –
kuten jälkeläisillä yleensä – tarve luoda
näihin etäisyyttäkin. Oma elämä on ”täällä”,
mutta mennytkään ei toisaalta ole kovin
kaukaista. Sukuseuraan on liitytty henkilö-
kohtaisesta kiinnostuksesta ja ehkäpä sym-
patiasta vanhempien kokemuksia kohtaan.

Lisäksi on ulompi toinen kehä, joka on
edellistä hajanaisempi. Näkisin siihen
kuuluvan ydinryhmän lapsenlapset ja
lapsenlapsenlapset, näiden puolisot, lisäksi
sukututkimuksen kautta löytyneet hori-
sontaalitason sukulaiset ynnä muut. Tämä
ryhmä on lukumäärältään suurin mutta ei
välttämättä koe sukuseuraa erityisemmin
omakseen. Maantieteellisestikin ryhmä on
hajanainen, tälle ryhmälle tämä suku on
enintään neljännes omista juurista, ja
motivaatio liittyä mukaan on vahvasti
yksilöstä lähtevää. Oma elämä on ”täällä”
tai jopa toisella puolella maapalloa.

Jäsenhankinnan ja sukuseuran tulevaisuu-
den probleemit ovat kuitenkin kasvavassa
määrin juuri tällä toisella kehällä.

Luin äskettäin kirjan, joka käsitteli
perhesuhteiden muutosta 1950-luvulta
nykypäivään. Teoksen nimi oli kuvaavasti
Ties that Stress (David Elkind, 1995).
Kerrottuna pähkinänkuoressa teoksessa
nähtiin, että 1950-luvulla ihanteena ollut
tiivis ydinperhe oli vahvasti yhteisöllinen
muoto, joka toisaalta rajoitti vanhempien
(etenkin naisten) vapautta elää elämäänsä,
ja 1970-luvun perhemuoto taas salli
aikuisille vapauden koettaa elää elämäänsä
omilla ehdoillaan, mutta siinä saattoivat
lapset kärsiä. Nyt kehittymässä on perhe-
elämä, jossa ei enää hylätä yhteisöllisyyttä,
mutta ei nähdä myöskään paluuta sen
rajoittavaan muotoon, vaan tavoitteena on
parempi tasapaino – ei riippuvuus tai
riippumattomuus vaan vastavuoroisuus.
Sama pätee nykyään varmasti ihmisten
moniin muihinkin sosiaalisiin ryhmittymiin,
kuten nyt vaikka sukuseuraan.



Vanhimman sukupolven – edellä mainitun
ydinryhmän – sukulaissuhteissa mahdolliset
kahinat ja irtiotot ovat paljolti liittyneet
tuohon yksilön tempoiluun tietyssä yhden-
mukaisuuden paineessa. Ykköskehän suku-
polvi taas on saattanut katkaista perhesiteitä
olettaessaan, että riippumattomuus on paras
ratkaisu, kukin tulee toimeen omillaan ja eipä
häiritä muita.

Sukuseuraan kuuluminen nykyisinä maail-
manaikoina kuvastaa vapaaehtoista yksilöstä
lähtevää yhteisöön liittymistä. Kakkoske-
häläiset ovat tässä tilanteessa. Mutta vapaa-
ehtoisen liittymisen ehtona on, että sukulaiset
läheltä ja kaukaa otetaan sukuseurassa
lämpimästi vastaan, odottamatta että he
olisivat taustoiltaan, harrastuksiltaan tai elä-
mänratkaisuiltaan tietyn kaltaisia.

Eli kunnioittakaamme toisiamme, sitä mitä
meistä on tullut sen jälkeen kun lähdimme
Karjalasta. Olkaamme toisiamme kohtaan
suvaitsevaisia ja uteliaita. Jokaisen sukuseu-
ralaisen täytyy saada tuntea olevansa tärkeä.

Ja lisäksi pitäisi tietysti olla jotain kivaa tar-
jolla. Muuten nykyajan autonominen toimija
valitsee kylpyläviikonlopun, ulkomaanreissun,
omalle mökille jäämisen, vaihtoehdoista ei
ole pulaa.

Suunnitteilla ollut Karjalan matka peruuntui,
koska lähtijöitä ei ollut sittenkään tarpeeksi.
(Sanonpa tässä vielä kerran: mikä harmi!)
Mutta tulossa on tapaaminen syyskuussa
Tampereen maisemissa. Ideana on, että
sukulaiset voisivat tavata useammin kuin ker-
ran kahdessa vuodessa, tutustua, rupatella,
muistella, kuka mitäkin, tarvitsematta sen
enempää pakata ja matkustaa. Nämä olisivat
tapaamisia ilman ”virallista” osuutta. Siispä
kalenteriin nyt jo merkintä Kirvun Koprat la
10.9.!

Kuten eräs sukuseuralainen mainiosti kiteytti:
”… tavoite on luoda positiivinen toiminta-
ympäristö, jossa voi helpommin kohdata
sukulaisiaan omalla epämukavuusalueella.”
Tämä lause herättää osuvuudellaan minussa
suurta hilpeyttä.

Mukaan olisi hienoa saada mahdollisimman
monta sukuseuran konkarijäsentä kuin myös
uutta kasvoa. Ennen tapaamista kannattaa
surffata netissä Kirvun Koprien kotisivuilla ja
Facebookissa, väylät ovat auki, nyt vain
liikennettä!

terveisin
Eeva Rontu
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Tiedätkö kumpi on Pyhäjärven ja kumpi 
Kivennavan kansallispuku?

Entä miksi Kivennavan pukua sanotaan 
myös äyrämöispuvuksi?

Oikeat vastauksen seuran kotisivuilla 
www.kirvunkoprat.net ja 
Facebookissa.(Kirvun Koprat)



Tunnetko murresanoja?

kulakka ______________

natku ______________

nokulaine ______________

pettäjäiset ______________

polenta ______________

akkiloida ______________

Oikeat vastaukset voit käydä tarkistamassa seuran Facebook-sivulta (Kirvun 
Koprat) ja seuran kotisivuilta www.kirvunkoprat.net

Sukuseuran kotisivuja on päivitetty, käy kurkkaamassa  www.kirvunkoprat.net

Kotisivuille pyydämme rohkeasti lähettämään tarinoita, kuvia, äänitteitä , Karjala-
aiheisia kirjallisuusvinkkejä ja nettilinkkejä. Osoitetaan, että suku on 
elinvoimainen, muistaa menneisyyden, elää tätä päivää ja katsoo tulevaan!
Materiaalia voi lähettää Juholle (juho.j.kopra@jyu.fi)

Muistoja ja merkitystä yhdessä etsien!

Kokoonnutaan Tampereelle la 10.9.2011 klo 15 Holiday Inn 
-hotellin kabinettiin, Yliopistonkatu 44. 

Ideana, että kukin tuo valokuvia, kirjan, käsityön, muun esineen tms. mikä 
liittyy jotenkin Karjala-teemaan, suvun vaiheisiin, omaan karjalaisidentiteettiin 
tai sen löytämiseen. Kukin voi kertoa tuomastaan muutaman sanan, tarinan, 
josta yhdessä voitaisiin keskustella. Jaetaan kokemuksia! 

Juho pohtii: "Miten se, että isovanhemmat aikanaan joutuivat lähtemään 
Karjalasta on vaikuttanut nykyajan nuoriin? Millaista elämä olisi nykyään jos 
sotaa ei olisi ollut?”

Ilmoittaudu 15.8. mennessä sähköpostilla Jannelle (janne.kopra@pp.inet.fi ) 
tai Eijalle (eijalle@gmail.com) 

Syömme ja juomme tilaisuudessa omakustanteisesti, sukuseura maksaa 
kokoustilan.



Jäsenmaksu vuosilta 
2011-2012

Maksulomakkeen viestiosaan pyydetään laittamaan jäsenen sukunimi ja 

etunimi ja toinen nimi. Koska on useita samannimisiä, näin voidaan 

jäsenmaksu kohdistaa oikealle henkilölle.

Samalla lomakkeella voi maksaa useamman jäsenmaksun, mutta muista 

silloin kirjoittaa viestiosaan kaikkien jäsenten nimet edellä kerrotulla 

ohjeella. 

Kerro sukuseurasta, suvusta, anna sukuviesti luettavaksi ja juttele 

lähipiirin kanssa. Uusia sukulaisia on hauska saada mukaan, seurakin 

kaipaa lisää toimijoita!

Jäsenmaksu on 20 euroa/2011-12/henkilö. Maksun eräpäivä 15.7.2011



Sukuseuran 
myyntinurkka
Myytävänä olevien tuotteiden hinnasto:

Sotilaita ja talonpoikia – Kirvun Koprien sukukirja 15,00 €
Päivitetty CD, kirjan henkilötiedot (noin 32 000 nimeä) 10,00 €
T-paita (S, M, L, XL) XXL loppunut 12,50 €
College (S, M, L, XL) 22,50 €
Pinssi 5,00 €
Pöytästandaari 30,00 €

Kirjan mukana tilatut tuotteet ilman postituskuluja, muulloin postituskulut 
lisätään.

Tuotteita voi tilata Harri Kekiltä 
sposti hkekki@gmail.com tai  gsm 050 304 1324

Edellisessä viestissä tiedusteltiin sähköpostiosoitteita 
ja kaikille osoitteen ilmoittaneille on Sukuviesti 
lähetetty nyt sähköisesti. 

Haluatko sinä jatkossa tämän sukuviestin sähköpostilla?

Ilmoittele Eijalle: eijalle@gmail.com

Seuraavan Sukuviestin juttuvinkkejä 
ja palautetta  tästä voit antaa : 
Eeva Rontu, eeva.rontu@sci.fi
Eija Laakso, eijalle@gmail.com


