Vepsä Sukuseura ry
Vepsä nimisten ja sukuisten yhdistys, joka toteuttaa sukututkimusta ja
rakentaa yhteyttä eri puolla maata asuvien Vepsien ja heidän
jälkeläisten kesken.
Puheenjohtaja: Sinikka Vepsä, sihteeri: Esko Vepsä,
Hallitus: Kirsti Heikkilä, Martti Räikkönen, Eino Vepsä, Seppo Vepsä
ja Tapio Vepsä
VEPSÄ VIESTI
Vepsä Sukuseuran jäsenjulkaisu
Ilmestyy 3 – 4 kertaa vuodessa
Toimittaja: Esko Vepsä
esko.vepsa@jippii.fi

Kevättalvea keventämään Helsingin rientoihin
KUTSUMME VEPSÄN SUKUISET KUNKIN KUUKAUDEN
VIIMEISENÄ KESKIVIIKKONA YHTEISEEN HETKEEN
SEURAAVASTI:
30.01 klo 17.oo Ravintola Pikku Savotta, Sofiankatu 3
”Pikku Savotan kämppäiltamat: purkkievästä, karitsan särää säräkaukalosta,
sisujäätelöä, marjahässäkkää ja koivusiirappia (vähintään 10 henkeä)
Emäntänä ja isäntänä Maikki ja Esko Vepsä, ilm 05.01 mennessä
puhelin 0400 – 430996 tai sähköposti esko.vepsa@jippii.fi
27.02 klo 16.oo Toimiva koti, näyttely Käpyläntie 13
Karjala-talon lähellä sijaitseva näyttely esittelee esteettömän asumisen ideaa
ja paljon muuta kodin kehittämiseen liittyvää.. Tutustumisen jälkeen voimme
siirtyä Karjala-talolle nauttimaan iltapalaa. Ilm. 1.2.mennessä
27.03 klo 17.oo KIASMA, jossa tutustumme ajankohtaiseen taiteeseen.
Näyttelyn jälkeen vierailemme lähellä sijaitsevassa hiljaisuuden kappelissa,
jossa saamme opastuksen talon salaisuuksiin. Ilm. 1.3 mennessä
24.04 klo 14.oo HELEN eli Helsingin Energian näyttelytilat Sähkötalossa
Malminrinne 6. Tutustumme sähkön moninaiseen käyttöön ja sen säästämisen
mahdollisuuksiin. ilmoittautuminen 10.04 mennessä

Vepsä
Viesti
syksy 2012

Matkoja

Toimittajalta

suunnitteilla
Jälleen on kesä kulunut ja syksykin jo melkein
taipunut talveksi. Sato on korjattu tätä kirjoittaessani,
ja lumi maassa, kun tämä ehtii lukijan käteen.
Elokuun alussa pidettiin sukuseuramme vuosikokous
Loimaalla. Paikka ja aika valikoituivat Kurkijoen
väen perinteisen juhlan mukaan, sillä näin saimme
laajemmat puitteet kokoontumiselle ja edullisen hintatason.
Väkeä olisi voinut olla enemmän, emme päässeet edes
siihen maagiseen tusinaan, joka pari vuosituhatta sitten käynnisti
maailmanhistorian merkittävimmän ajattelumuutoksen lähtiessään
levittämään ajatusta lähimmäisestä ja rakkaudesta eri puolille sen ajan
maailmaa. Olihan siitäkin joukosta se yksi poissa ja niinpä heitäkin oli
11, kuten meitä.
Emme liene kykeneviä samaan, kuin tuo joukko tavallisia miehiä,
mutta me 11 voimme kyllä tehdä melkoisesti uuden innostuksen
luomiseksi Vepsien sukukuntaan.
Hallitus muodostettiin ja johtoa vaihdettiin. Pöytäkirjat
vuosikokouksesta ja uuden hallituksen ensimmäisestä kokouksesta
löytyvät toisaalla Viestissämme.
Vepsä Viesti toivottaa uudelle puheenjohtajalle voimia ja innostusta
tehtävässään, Nyt meillä on nainen peräsimessä ja naisethan ovat
saaneet suuria aikaan ennenkin, joten jäämme odottamaan. Tukea
Sinikka tarvitsee meiltä muilta, ei yksi ihminen pysty kaikkea
tekemään. Hallituksen on sitouduttava tehtäväänsä, samoin kutsutaan
jäsenkuntaa ideoimaan ja tekemään.
Uuden hallituksen laatimaa toimintastrategiaa esitellään omalla
palstallaan, joten toimittajalta tähän loppuun vain, että
kirjoittamisiin.

Esko

Hallitus keskusteli Sukuseuran kevään matkasta ja esittää jäsenkunnalle
seuraavat vaihtoehtoiset (tai jos väkeä tulee riittävästi useammalle, niin sitten
useampi) matkavaihtoehdot:
3 päivää KÄKISALMI – SORTAVALA
1. päivä: Imatra – Antrea – Sairala – Räisälä – Käkisalmi
2. päivä: Kierros Käkisalmessa – Hiitola – Kurkijoki – Lahdenpohja –
Sortavala, missä kaupunkikierros, majoitus, päivällinen
3. päivä: Mahdollisuus Valamon nopeaan vierailuun (omakustanne)
lounas, ajo Ruskeala – Värtsilä – Imatra
HINTA: 245 euroa/henkilö / 2h huone / puolihoito / kaupunkikierrokset / kuljetukset ja lounas Sortavalassa
LISÄMAKSUT:
Ryhmäviisumi 60 €, Valamo 45 €, 1h huone 20 €
4 päivää PETROSKOI – AUNUS – PIETARI
1. päivä: Imatra – Värtsilä (lounas) – Petroskoi (päivällinen ja yö)
2. päivä: Päivä Petroskoissa, mahdollisuus Kizhin retkeen (omakust)
päivällinen ja yöpyminen
3. päivä: Ajo Petroskoi – Aunus – Nurmoila (lounas) – Pietari, missä
majoittuminen ja päivällinen
4. päivä: Ajo Pietari – Terijoki – Viipuri (lounas Pyöreässä Tornissa),
paluu Imatralle
HINTA: 430 euroa/henkilö 2h huoneessa. Sisältää: Lounas
Värtsilässä, 2 yötä Petroskoissa, lounas Nurmoilassa, 1 yö Pietarissa
(hotelli Moskova), rekisteröintimaksut, lounas Viipurissa, linjaautokuljetukset Imatralta ja Imatralle
LISÄMAKSUSTA:
Ryhmäviisumi 60 €, Kizhin retki 80€, 1 h huone 90€
Lähtö matkoille olisi 9.6.2012
Matkat tehdään Puolakan Valmismatkojen ammattimaisella palvelulla
ja bussilla.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Martti Räikkönen puh. 040-7571780
tai sähköposti martti.raikkonen@pp.inet.fi viimeistään 31.01.2013

Mölkkyä
Loimaan Lukion
pihamaalla
Vuosittaisen kokoontumisemme
yhdeksi vakio-ohjelmaksi on
muodostunut perinnepeli Mölkyn
mestaruudesta kisaaminen. Edellisen vuoden voittaja on saanut nimensä
upeaan pokaaliin ja luovuttaa ottelun päätteeksi pystin seuraajalleen,
jonka nimi siis ilmestyy myös pytyn jalassa olevaan kilpeen. Ottamani
kuvat itse tapahtumasta ovat valitettavasti kadonneet jonnekin
bittiviidakkoon, sillä en niitä ole hurjasta jahdista huolimatta saanut
tähtäimeen, joten riittäköön tuo palikoiden kuva.
Voittajaksi yhden kierroksen kisassa tuli yhdistyksen varapuheenjohtaja
Räikkösen Martti Imatralta. Martti kuuluu siihen suureen Jääsken
kirkonkylän alueelta lähtöisin olevaan Vepsien joukkoon, josta meillä on
kaksi toistaiseksi yhteen kytkemätöntä haaraa. Äitinsä oli Heikki
Heikinpojan tyttäriä, joten pesunkestävä Vepsä on vauhdikkaasta
sukunimestään huolimatta. Isä taasen Räikkölän kylän Räikkösiä Jääsken
pitäjästä.

Perinteinen SÄRÄ ateria
Säräpirtti Kippurasarvessa Lemillä
30. 03. 2103 klo 13.oo
Tapaamme taas maan ainoassa ”yhden ruokalajin ravintolassa”
seurustelun, yhdessäolon ja tietysti lemiläisen säräaterian
merkeissä.
Perinteinen säräateria maksaa 30 euroa hengeltä,
lapset halvemmalla ( 15€/9-12v ja 10€/4-8v, alle 4v ilmaiseksi)
Käsittää: särää, rieskaa, voita, makiaa soppaa, kotikaljaa
mahan täydeltä
Ilmoittautumiset 10.3 mennessä
Martti Räikköselle puh.040-7571780

Eino Vepsä haastatteli uutta
puheenjohtajaamme tuoreeltaan.
Tässä jutustelun anti jäsenkunnalle tiedoksi:
Sinikka Vepsä, kerro hieman itsestäsi, että
saamme tietää, millaisen puheenjohtajan
saimme.
Olen 56-vuotias sairaanhoitaja ja
terveydenhoitaja Helsingistä. Työskentelen
osastonhoitajana muistisairaiden vanhusten
ryhmäkodissa. Ylioppilaaksi pääsin Myyrmäen Yhteiskoulusta.
Sairaanhoitajaksi ja myöhemmin terveydenhoitajaksi opiskelin
Helsingin Sairaanhoito-opistossa.
Työssä sairaanhoitajana olen ollut Meilahden sairaalassa
hematologisella (veritautien) osastolla sekä Lastenlinnan
sairaalassa. Terveydenhoitajaksi valmistumiseni jälkeen
työskentelin 20 vuotta työterveyshoitajana. Vuonna 2006 siirryin
vanhustyöhön, josta olin haaveillut pitkään.
Missä ole syntynyt ja ketkä olivat vanhempasi ja missä he ovat
syntyneet?
Olen syntynyt Turussa. Kun olin 5-vuotias, muutimme Helsinkiin ja
vuonna 1965 muutimme Vantaan Kaivokselaan. Äitini Annikki os
Känkänen syntyi 19.9.1924 Muolaassa Kyyrölan kylässä ja isäni
Arvo Vepsä 9.7.1920 Hiitolassa Tiuralan kylässä. Isäni isä oli
lähtöisin Kurkijoen Saavanmäeltä.
Missä asut ja millainen perhe sinulla on?
Asun Helsingin Puistolassa. Olen naimisissa Jari Tynkkysen kanssa
ja meillä on kaksi lasta, kaksostytöt Satu ja Suvi. Tyttäremme
opiskelevat ja ovat muuttaneet jo omilleen. Tämä kesä ja syksy
onkin ollut uuden opettelua, koska Suvi muutti kotoa vasta kesäkuun
alussa. Lasten muutto tuntui aluksi oudolta, mutta vähitellen tähän
alkaa tottua. Onneksi kohta 21 täyttävät tyttäremme käyvät kotona
usein. Vipinää perheeseen antavat sileäkarvaiset kettuterrierit, emä
Karla ja tytär Aada 3v.

Mitä tuntemuksia koit viime kesänä käydessäsi isäsi syntymäkodin
paikalla?
Aivan mahtavia. Pääsin Limoffin mäelle vasta kolmannella
yrittämällä. Kiitokset Mikkeliin Kauko Veijalaiselle, joka vuonna 2009
näytti minulle isäni syntymäpaikan. Hän oli asunut perheineen aivan
naapurissa. Kanava erotti minut kaksi kertaa aiemmin. Nyt mukanani
oli kumivene, mutta kanava oli
kuivunut jostain syystä sen verran, että
kanavan yli viritetyn puun avulla
pääsin perille.(kuva vieressä)
Mukanani olivat pikkuserkkuni Hanna
ja Juho Kauppinen, joiden äiti Liisa
Kauppinen on isäni serkku. Heihin
minulla on ollut ilo tutustua
sukuseuran kautta. Olimme matkalla
tänä vuonna toukokuun lopussa.
Löysimme navetan ja tuvan kivijalat.
Kirsikka- ja luumupuut olivat täynnä
kukkaa, oli kaunis, lämmin alkukesän
päivä. Näky jäi lähtemättömästi
mieleeni.

HALLITUKSEN AJATUKSIA JA PÄÄTÖKSIÄ
Vuosikokousta 2013 on ehdotettu pidettäväksi Lappeenrannassa Lappeenrannan kylpylässä.
Tähän on mahdollisuus yhdistää viisumivapaa 1pv miniristeily Viipuriin tai yhdistää vuosikokous
Karjalan matkan yhteyteen. Tuolloin kokouspaikka olisi Vuoksen Hovi.
Nämä päätettiin esitellä Viestissä ja sukuseuralaisilla valintamahdollisuus.
Vuosikokouksen ajankohdaksi olisi paras viikonloppu 27-28.72012.
(Karjalan matkan Puolakan valmismatkat suositellut 9.6.2013 su lähtöä.
Päätettiin, että vuosikokous ilmoitus tulee helmikuun 2013 viestissä.
Paikkavalinnat 31.1.2013 mennessä.
Toteutetaan hallituksen jo keväällä tekemän päätöksen mukainen DNA-tutkimus, jolla pyritään
selvittämään, onko yhteyttä eri sukuhaarojen välillä. Yhdistys kustantaa kolme tutkimusta tässä
vaiheessa.
Eino Vepsä esitteli valokuvakirjaa (Ifolor tms), jonka voisi tehdä sukuseuran toiminnasta ja sitä voisi
myydä sukuseuran jäsenille. Tapio lupasi soittaa ja kysellä valokuvakirjan hintoja.
Päätettiin tehdä valokuvakirja. Sukuviestissä tiedotetaan asiasta.
Jäsenet voivat toimittaa valokuvia sukuseuran yhteisistä tilaisuuksista kaikille hallituksen jäsenille.
valokuvakirja on aika-ajoin tarjouksessa. Kirjan hinta 25-30€ :n väliltä,. Hinta kattaa myös postikulut
ja seuralle jää tuloksi muutama euro.
Päätettiin, että seuraavat Vepsä - Viestit ilmestyisivät lokakuussa 2012, helmikuussa 2013 ja huhtitoukokuussa 2013. Keskusteltiin Viestin aiheista. Esko informoisi vuosikokouksesta, Tapio tekisi
jonkun jutun, Eino ehdotti, että jokainen Vepsän sukuhaara esittelisi oman kotiseutunsa lyhyesti .
Eino lupasi kirjoittaa Kurkijoen Vepsien asuinpaikoista.
Päätettiin tehdä Sukuseuran yhteinen matka 2013 kesällä.
Vaihtoehtoina 3 Karjalan matkaa. Martti pyytänyt Puolakan valmismatkoilta esitteet.
1 4pv Käkisalmi-Sortavala matka
2 3pv Käkisalmi-Sortavala matka
3 4pv Petroskoi-Aunus- Pietari matka.
Viestissä esitellään matkat tarkemmin ja hinnat yms. Sitten sukuseuralaiset voivat valita mieluisimman
matkan. Valituksi tulee matka, joka saa eniten kannatusta.
Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2014 mennessä Martti Räikköselle.
Kokouksen puolesta

Sinikka Vepsä ,
kokouksen sihteeri

Vepsä Sukuseuran HALLITUS toivottaa kaikille
Vepsän sukuisille ympäri maan piirin
oikein

Hyvää Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta 2013

Juuresi ovat siis Hiitolassa.
Kuinka aiot siirtää sukutietoutta ja –perinnettä lapsillesi?
Tyttäreni ovat saaneet perinnetietoutta äidin puolelta heille rakkaalta
Helvi-tädiltä, joka menehtyi 1.5.2008 lähes 95-vuotiaana. Oma äitini
kuoli jo 5.6.1966 ja isäni 28.12.1997. Helvi-täti leipoi karjalanpiirakoita loppuun asti ja oli perheellemme erittäin tärkeä henkilö.
Tytöt olivat 6-vuotiaita, kun isäni kuoli. He muistavat myös isäni
kertomia tarinoita. Lisäksi
minulla on lähes 400 liuskaa isäni kirjoittamia runoja ja tarinoita,
jotka saimme veljeni Teuvon kanssa itsellemme syksyllä 2011.
Teen kotona karjalaisia perinneruokia: karjalanpaistia,
uuniohrapuuroa, pottilohkoa. Kerron tarinoita. Meille tulee
Kurkijokelainen, jonka säästän tytöille. Sukuseuran matkoille en ole
vielä saanut perhettä mukaan, mutta eiköhän sellainenkin päivä vielä
nähdä. Kotiseutumatkoilta Karjalasta olen ottanut paljon valokuvia,
joita olen esitellyt koko perheelle. Kaksikymppiset nuoret naiset eivät
vielä ole hirveän kiinnostuneita juuristaan. Ikää myöden kiinnostus
lisääntyy, niin kävi minullekin.
Mihin aiot panostaa Vepsä-sukuseuran tulevassa toiminnassa?
Aion panostaa Vepsä Sukuviestin säännölliseen ilmestymiseen,
jäsenrekisterin päivittämiseen sekä toiminnan vilkastuttamiseen. Suvun
nuoria jäseniä olisi mukava saada jollain keinolla mukaan toimintaan.
Mitä toivot seuramme jäsenten tekevän yhdistyksemme
toimintasaralla?
Vepsä Viestiin olisi mukava saada tarinoita eri puolelta Suomea.
Yhteisiin sukutapahtumiin toivoisin myös runsasta osanottoa samoin
kuin matkoillekin. Tervetuloa rohkeasti mukaan matkoille ja
tapahtumiin. Itse olin ensimmäistä kertaa yksin
sukuseuran matkalla vuonna 2009 Aunuksen
Karjalassa. Reissulla tutustuin useisiin
pikkuserkkuihini ja isän serkkuihin. Sain lahjaksi
matkalta ison suvun. Tänä kesänä huomasin
olevanikin Vepsä Sukuseuran puheenjohtaja.
Hyvää loppusyksyä kaikille sukuseuralaisille ja
heidän perheilleen ja tervetuloa mukaan toimintaan

Eino Vepsältä ilmestyy joulukuun alussa omaelämänkerrallinen kirja Polku
Lähteensärkältä. Lähteensärkkä oli Einon kotitalon nimi ja kirjan kannessa
kirjoittaja istuu kotitalonsa porraskivellä Kurkijoella. Kirjaa voi tiedustella
Einolta sähköpostitse eino.vepsa@suomi24.fi tai perinteisellä postilla
osoitteesta Mestarintie 8. 32210 Loimaa

Myös Esko Vepsä on ollut kirjallisella tuulella ja häneltä ilmestyy
Pärskeitä – niminen juttukokoelma, jonka kustantaa Suomen
Merimieskirkko r.y. Kirja ilmestyy joulukuun alkupäivinä ja sitä saa tilata
kirjoittajalta tai Merimieskirkosta hintaan 21 euroa + postikulut.
Jutut kertovat kuvin tuettuina erilaisista kohtaamisista pääosin
suomalaisten kanssa maailmalla liki viiden vuosikymmenen ajalta eri
puolilla Eurooppaa. Tilanteet ovat hupaisia, surullisia tai surkuhupaisia ja
näyttävät hyvin suomalaisten ominaislaadun ja kyvyn selvitä mitä
erilaisimmissa tilanteissa.

Vepsä Sukuseura ryEsko

Tarkempia tietoja ja tilaukset:
Vepsä, 0400-430996, esko.vepsa@jippii.fi

Vuosikokous11.8.2012 klo 13.oo
Loimaan Lukiolla
PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja Esko Vepsä avasi kokouksen klo 13.05.
Nautittiin paikallisten Marttojen tarjoamat kokouskahvit

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2013 talousarvioksi
Päätös:
Vepsä Sukuviesti ilmestyy kolme kertaa; kerran syksyllä (lokakuun lopulla 2012) ja
kahdesti keväällä 2013 (helmikuu ja toukokuu)
Toimittamisesta vastaa yhdistyksen sihteeri ja sisällön tuottamisesta koko hallitus ja
toivottavasti muutkin yhdistyksen jäsenet.
9. Toimintakauden ja tilikauden rytmittäminen
Päätös: Siirretään seuraavan vuosikokouksen päätettäväksi. Hallitus valmistelee asian

2. Laillisuus:
Kokous todettiin lailliseksi. (säännöt § 7 määrää, että ilmoitus annettava jäsenille 14
päivää ennen kokousta. Ilmoitus on saatu sukuviestillä kesäkuussa 2012)

10. Hallituksen valinta

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin puheenjohtajaksi Sinikka Vepsä, sihteeriksi Esko Vepsä,
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Rauha Vepsä ja Maikki Vepsä

Hallitukseen valittiin:
puheenjohtajaksi
varapuheenjohtajaksi
sihteeriksi
jäseniksi

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi
ja
5. Toimintakertomus:
Puheenjohtaja Esko Vepsä esitteli päätyneen kauden 2011-2012 tilanteen.
Päätös: Kertomus hyväksyttiin toimintakertomukseksi
6. Talouskertomus ja tilintarkastajain lausunto:
Puheenjohtaja esitteli tilit ja toiminnantarkastajien lausunnon.
Lausunto suosittelee tilinpäätöksen hyväksymistä, tilien vahvistamista ja vastuuvapauden
myöntämistä vastuuvelvollisille. Käytiin keskustelu
7.

Tilinpäätöksestä päättäminen Päätös: Tilit vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Päätös: Kaudella 2012 – 2013 järjestetään ainakin seuraavat tapahtumat,
joiden tarkemmasta suunnittelusta vastaa hallitus:
Kokoontuminen Helsingin Karjala-talolla marraskuussa 2012
Särä-tapahtuma Lappeenrannassa kevättalvella 2013
Yhteinen retki loppukeväästä 2013
Vuosikokous Päijänteen itäpuolisessa Suomessa 27-28.07.2013
Toteutetaan hallituksen jo keväällä tekemän päätöksen mukainen DNA-tutkimus, jolla
pyritään selvittämään, onko yhteyttä eri sukuhaarojen välillä.
Aiheesta kuultiin ansiokas asiantuntijan esitys, kun vieraaksi kutsuttu Ahti Kurri esitteli asian ja
siihen liittyviä seikkoja. Itse tutkimuksen tekee USA:ssa toimiva yritys ”Family Tree”, jolta saa
Internetin kautta tilattua näytteen ottamiseen tarvittavan pakkauksen ja jolle näyte lähetetään.
Tieto saadaan aikanaan Internetin välityksellä saatujen salasanojen suojelemana.
Lisää tietoa ja seikkaperäisen selvityksen asiasta löytää Kurri-suvun kotisivuilta
www.kurrinsuku.net
Päätös: Yhdistys kustantaa kolme tutkimusta tässä vaiheessa.
Sihteeri kokoaa asian käytännön toimet ja toimii asian koordinoijana ja tiedostojen kerääjänä.
Päätös: Vuoden 2012 talousarvioon tehtiin muutos jäsenmaksukertymän osalta, joka
muutettiin 1000 euroksi, jolloin arvion loppusumma on 0 €

Sinikka Vepsä
Martti Räikkönen
Esko Vepsä
Eino Vepsä
Tapio Vepsä
Seppo Vepsä
Kirsti Heikkilä
Toiminnantarkastajiksi
Sirpa Vepsä ja Teijo Lehtinen
varalle Jari Tynkkynen ja Paavo Vepsä

11. Vuoden 2013 vuosikokouksen ajankohta ja pitopaikka
Päätös: Ajankohdaksi heinäkuun viimeinen viikonloppu eli 27 ja 28. 07. 2013
Paikan valinnasta vastaa hallitus samoin kuin ohjelman laatimisesta
12. Muut asiat
Koska suurin osa osanottajista oli jo maksanut Kurkijoki-juhlien osanottajamaksun € 10.-,
päätettiin vastoin hallituksen kantaa, että kukin maksaa kyseisen maksun itse eikä siis
yhdistys kustanna sitä.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen
kiittäen aktiivista osallistumisesta.
Hallitus kokoontui yhteiseen
ryhmäkuvaan (kuva vieressä)
Vasemmalta: Eino, Seppo, Martti,
Sinikka ja Esko (Tapio ja Kirsti eivät
olleet paikalla)

Kokoontumisen päätteeksi siirryttiin
perinteiseen MÖLKYN
mestaruuskisaan Lukion pihamaalle.

