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SIPOSTEN SUKUSEURA KOKOONTUU HUHMARISSA,
POLVIJÄRVELLÄ
Tämän vuoden tapaaminen ja sukukokous järjestetään Polvijärvellä
lauantaina 13.7.2013. Kokouspaikka on Huhmari, tunnettu lomakeskus,
jossa yleensä viihdytään perheittäin ja seurueittain. Heillä on tarjolla
monia harrastusmahdollisuuksia ja aktiviteettejä. Huhmarin sijainti
ja puitteet ovat erittäin sopivat sukumme tapaamiselle ja kokoukselle.
Tämän sukuviestin sivuilta saatte tarkemmat tiedot kokouksen asioista
ja tapahtumista. Olemme pyrkineet pitämään kustannukset samalla
tasolla kuin aikaisemminkin. Jokaisen perheen ja ryhmän on hoidettava
kuljetuksensa sinne ja varattava majoituksensa ilmoitettujen hintojen
mukaan. Suosittelen Huhmarissa yöpymistä, koska sen ympäristö ja
puitteet ovat erinomaiset ja lisäksi olemme illaksi suunnitelleet ohjelmaa.
Silloin jää hyvin aikaa tutustua muihin suvun jäseniin.
On kulunut kaksi vuotta siitä, kun me sukuseuran jäsenet tapasimme
lauantaina 2.7.2011 Rautavaaran Metsäkartanossa. Paikka oli erinomainen
sukukokoukselle ja tapaamiselle. Läsnäolijat viihtyivät rauhallisessa
ympäristössä ja mukavien suvun jäsenten seurassa. Ohjelma oli tiivis ja
monipuolinen. Kulttuuria edusti Kirsi Siposen ja Oiva H Siposen taidetyöt
sekä Seija Hirvelän käsityöt. Kirsin ohjaamana saimme nauttia pienen
ryhmän tanssiesityksestä. Osanottajana oli Heikki Turunen, joka kertoi
juuri ilmestyneestä uutuuskirjastaan. Illalla tapasimme Kammilla ja
makkaran paiston ohella saimme kuulla Hannu Brelon karjalaisia lauluja.
Tapaamisesta jäi meille mukavat muistot ja paljon valokuvia.
Tämä kokous ja sukutapaaminen on järjestyksessä kymmenes, koska
ensimmäinen ja perustava kokous pidettiin elokuussa 1995 Lieksassa.
Näin sukuseura on toiminut kahdeksantoista vuotta. Voisiko sanoa, että
sukuseura on jo täysi-ikäinen eli joutuu tekemään asioita vastuullisesti
ja harkitusti tulevaisuuttaan ajatellen. Hallitus esittää kokouksessa
sukuseuran tulevaa toimintaa varten ehdotuksensa, josta voimme
keskustella. Mitä me odotamme ja haluamme sukuseuralta seuraavina
vuosina? Perinteisesti sukuseura tutkii ja selvittää sukunsa historiaa ja
vaiheita, vaalii perinteitä ja edistää suvun jäsenten yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Tätä varten on sukukokous ja suvun jäsenten tapaaminen, jossa
voidaan tavata muita suvun jäseniä ja käsitellä suvun asioita.
Muitakin tapahtumia on ollut, joista muistelemme vierailua Valamossa
ja Ilomantsissa sekä Sulkavan soutuun osallistumista sukuseuran
kirkkoveneellä. Viime heinäkuun alussa sukuseuran jäseniä oli mukana
Sulkavalla retkisoudussa, joka oli kaksipäiväinen tapahtuma. Kokemukset
ovat olleet hyviä ja jatkoa toivovat jo mukana olleet. Muutenkin sukuseuran
jäsenet voisivat tavata toisiaan. Varsinkin kokousten välivuosina voisi olla
kokoontumisia tai tapahtumia, joihin monet voisivat osallistua. Ideoita
tarvitaan teemoiksi ja kohteiksi. Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.
Silloin voisi parhaiten tutustua muihin suvun jäseniin.
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Sukuseuramme on ollut aktiivinen toimija. Taloutemme on ollut varsin
hyvä, mutta uutta toimintaa varten tarvitsemme lisäresursseja, jotta
voimme edelleen toimia aktiivisena sukuseurana. Jäsenmaksujen varassa
emme pysty kehittämään ja aktivoimaan uutta toimintaa. Saamamme
jäsenmaksujen lisäksi toimimme suvun tuotteiden ja ”Pielisen Siposia”kirjamyynnin varassa. Tarvitsemme muitakin keinoja tulojen lisäämiseksi ja
samalla kehittämään sukuseuramme toimintaan. Olemme toimineet nykyisin
vapaaehtoisen työn varassa, mutta voimmeko toimia näin tulevaisuudessa,
on varmaankin vielä keskusteltava seuraavassa kokouksessa. Kunnioitamme
aikaisempien sukuseuran jäsenten ja hallituksen aktiivista toimintaa
sukuseuramme hyväksi. Tätä työtä voimme jatkaa yhdessä. Sukumme on
alkuaan lähes 400 vuotta elänyt Pohjois-Karjalassa. Sukumme on yksi
vanhimpia Pielisen alueella ja vaaroilla.
Haluan kiittää sukuseuran hallitusta ja toimikuntien jäseniä aktiivisesta
toiminnasta Siposten Sukuseuran hyväksi. Olemme kiinnostuneita ja
sitoutuneita sukuseuran toimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuus
näyttää myönteiseltä ja turvatulta. Tarvitsemme kuitenkin sukuseuraan
uusia jäseniä, joilla on tuoreita ajatuksia ja toiveita toimintamme
kehittämiseksi. Jäsenhankinta ja toiminnan aktivointi on seuraavan
kokouksen aiheena, joihin toivotaan kaikkien osallistumista omien
mahdollisuuksien mukaan.
Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi Polvijärvelle ja Huhmarin
lomakeskukseen heinäkuun 13. päivänä 2013. Toivottavasti siellä on
viihtyisä ja mukava paikka tavata, vaihtaa ajatuksia nykyisestä ja tulevasta
toiminnasta. Voit ottaa perheesikin
mukaan, koska kokouspaikka sopii siihen
hyvin. Virallisten kokousasioiden ohella
meillä on hyvin aikaa kuulla sukujuttuja
ja tarinoita suvun jäsenistä.

Veikko Sipola
Suvun päämies ja hallituksen
puheenjohtaja
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ILMOITTAUTUMINEN SUKUJUHLAAN
Ilmoittautumiset sukujuhlaan 22.6.-13 mennessä Seija Turuselle
Puh. 040-5271190 tai
Sähköposti: seija.turunen@kotikanava.fi
Osallistumismaksu sisältää tulokahvin ja lounaan:
Aikuiset 25 €
Lapset 5-15 vuotiaat 12,50 €

Osallistumismaksu maksetaan Siposten sukuseura ry:n tilille
FI7350860940043330.
Myös jäsenmaksu 10 €/henkilö maksetaan samalle tilille.

Illan tapahtuman tarjoilu maksetaan erikseen grillikatoksella.
Leipä, leikkele, mehu, makkara
7 € /henkilö (lapsilta sama)
Päiväkahvi mahdollisesti Vesimaailman kahviosta omakustanteisesti.
Sukuseura maksaa auditorion vuokran, risteilyn ja esitelmöitsijän sekä
kvartetin palkkiot.

VARAA RAHAA MUKAAN!

Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä erikoisruokavaliostasi.
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SUKUJUHLAN OHJELMA 13.7.2013
10.00

SUKUVIIRIN NOSTO

(Veikko Sipola ja Sakari Siponen)

HARTAUSHETKI
10.30

VASTAANOTTO (Veikko Sipola)
ILMOITTAUTUMINEN
TERVETULIAISKAHVIT
ARPOJEN MYYNTIÄ

11.15

SUKUJUHLA JA –KOKOUS
SUKUJUHLAN AVAUS/TERVETULOTOIVOTUS
YHTEISLAULU: KOTIMAANI OMPI SUOMI
DOMINANTE-KVARTETTI
VUOSIKOKOUS

13.15

LOUNAS

14.30 ESITELMÄ ”Käkisalmen läänin voittomaan asuttaminen 1600luvulla. Pohjois-Karjalan Siposten kantaisä Sipolan Niilo
erityistarkastelussa.”
Filosofian tohtori Jukka Kokkonen, Itä-Suomen yliopisto
Karjalan tutkimuslaitos
15.15

DOMINANTE-KVARTETTI

15.30 ARVONTA
16.30

RISTEILY HÖYTIÄISELLÄ M/S TUULA (1 tunti, max 60 henk.)
(nopeat voittaa hitaat - 60 nopeinta varaajaa pääsee risteilylle)

18.30

ILTAPALA GRILLIKATOKSELLA
pihapelejä lainattavissa (mölkky, tikanheitto)
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SUKUKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
2.1 puheenjohtaja
2.2 sihteeri
2.3 pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl)
2.4 ääntenlaskijat (2 kpl)
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (16 §)
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toimintakertomukset vuosilta 2011 ja 2012 ja
päätetään niistä
6. Esitetään tilit vuosilta 2011 ja 2012 ja toiminnantarkastajien
niistä antama lausunto
7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8. Päätetään
8.1 toimintasuunnitelmasta vuosille 2013 ja 2014
8.2 talousarviosta vuosille 2013 ja 2014
8.3 jäsenmaksun suuruudesta
9. Valitaan hallitukseen puheenjohtaja, 5 varsinaista jäsentä ja
5 varajäsentä
10. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja 2
varatoiminnantarkastajaa
11. Sukuseuran sääntöjen muuttaminen (Sääntöehdotus
liitteenä)
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12. Välivuoden soututapahtuma ja tapaaminen
13. Seuraavan sukukokouksen järjestäminen
14. Sukuseuran toiminnan kehittäminen
15. Muut asiat
16. Kokouksen päättäminen

HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM!
PERINTEISET

ARPAJAISET
PS:VARAATHAN PIENTÄ RAHAA
HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM!
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SIPOSTEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT
1. SUKUSEURAN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Siposten Sukuseura ja sen kotipaikka on Joensuu.
2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa,
vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten
keskuudessa sekä toimia sukuhaarojen yhdyssiteenä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura
- järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita sukuseuran
toimintaan liittyviä tilaisuuksia
- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta
- selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa
tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
- harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.
Sukuseura voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentattua
tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja tai asianomaisella luvalla
järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa
kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta.
3. SUKUHAARAT
Sukuseura muodostuu sukuhaaroista, jotka ovat
- Pohjois-Karjalan Siposet
- Savon Siposet
- Pohjoisen Siposet
4. JÄSENET JA JÄSENMAKSUT
Sukuseuran jäseneksi hyväksytään jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö,
joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on
siihen liittynyt ja joka on vuosittain maksanut varsinaisen sukukokouksen
vahvistaman jäsenmaksun.
Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai
muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan edellisen tilikauden loppuun
mennessä, sukuseuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa
jäsenmaksun kymmenkertaisena.
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Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan
nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta. Heillä ei ole
äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi
henkilön, joka erityisesti on ansioitunut sukuseuran toiminnassa.
Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Sukuseuran jäsenistä pitää hallitus jäsenluetteloa, joka muodostetaan
sukuhaaroittain ja joka on sukuhaarojen käytettävissä.
5. HALLITUS
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa
sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5 varsinaista
jäsentä, vähintään yksi edustaja, mikäli mahdollista kustakin sukuhaarasta,
ja 5 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan sukuseuran
esimieheksi.
Hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen
aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan
tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa
avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.
Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja
sihteeri allekirjoittavat.
6. SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Sukuseuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä rahastonhoitajan kanssa tai kaksi
hallituksen jäsentä yhdessä.
7. TOIMINTAKAUSI, TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Sukuseuran toimintakausi on kaksi kalenterivuotta.
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi.
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Sukuseuralla on yksi toiminnantarkastaja ja yksi
varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on
varsinaisten sukukokousten välinen aika.
Hallituksen on annettava tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus
toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan
huhtikuun aikana. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään tilikautta seuraavan toukokuun
aikana.
8. SUKUSEURAN KOKOUKSET
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen
määräämässä paikassa ja määräämänä aikana joka toinen vuosi heinäkuun
kuluessa.
Kokouksesta on ilmoitettava sukuseuran jäsenille vähintään neljä
viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on tiedotettu jäsenille kirjeellä tai
hallituksen päätöksen mukaan julkaistu kunkin sukuhaaran paikallisessa
sanomalehdessä.
Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan sukuseuran jäsenet
hallituksen toimesta samalla tavoin ja samassa ajassa kuin varsinaiseen
sukukokoukseen.
9. VARSINAINEN SUKUKOKOUS
Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään edellisten tilikausien tilinpäätökset,
toimintakertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot
6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan alkaneen toimintakauden toimintasuunnitelma sekä
tulo- ja menoarvio
8. päätetään jäsenmaksun suuruus
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9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi
varatoiminnantarkastaja
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen
sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
Sukukokouksessa nuorisojäseniä lukuun ottamatta on jokaisella sukuseuran
läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen toimintakauden
jäsenmaksut, yhtäläinen äänioikeus.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jota
kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövaali ratkaistaan
äänten mennessä tasan arvalla.
10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan
tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu. Päätös sääntöjen
muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta edellyttää, että sitä on
kannattanut sukukokouksessa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista
äänistä.
Sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran varat seuran
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.
Sukuseuran arkisto on luovutettava jollekin Karjalan tai Savon maakuntaarkistolle.
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Sukutapaaminen vuonna 2011 järjestettiin Rautavaaralla Metsäpirtillä.
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Siposten sukuseuran soutajat osallistuivat Sulkavan soutujen
retkisoutusarjaan 2012.
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Kulkuyhteydet ja ajo-ohje
Olemme Höytiäisen rannalla Polvijärvellä Pohjois-Karjalassa.
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Huhmarisvaaran rinteessä
Polvijärven Kuorevaarassa.
Lähin kaupunki on Joensuu (33 km), jossa rautatieasema.
Onttolan lentoasemalta Huhmariin on 25 kilometriä
Ajo-ohje Joensuun suunnasta saapuville:
Ajetaan Joensuusta valtatietä 17 Kuopioon päin n. 9 km ja
käännytään oikealle, viitta Polvijärvi (502).
Ajetaan n. 16 km Polvijärventietä, käännytään oikealle, viitta
Kuorevaara/ Huhmarinen 8 km (15779)
ja ajetaan n. 4 km, kunnes tulee kyltti Huhmari ja viitta Huhmarinen
4 km.
Tie päättyy lomakeskuksen pihaan.
Ajo-ohje Kuopion ja Varkauden suunnasta saapuville:
Lähestyttäessä Joensuuta valtatiellä 17, käännytään Ylämyllyn
eritasoliittymästä Polvijärvelle, tie 502.
Loppumatka kuten edellä.
Lomakeskus Huhmari
Huhmarisentie 43
83700 POLVIJÄRVI
Puhelinvaihde
0207 691 230
www.lomakeskushuhmari.com
vastaanotto@huhmarisvaaranloma.fi
myynti@huhmarisvaaranloma.fi
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OLAVIN SAUNANLÄMMITYS
Olimme ”Mini Sipos-sukutapaamisessa” Ruunaan koskilla. Mukana oli
Olavi ja Eeva Siponen ja Seija ja Ahti Hirvelä Kajaanista. Laskimme
Ruunaan kosket puuveneellä. Oli upea ilma, mahtavat kosket ja
paljon tulvavettä.
Olavi sanoi jo matkalla: Heti kun päästään mökille, hän lämmittää
saunan. Kun vähän kastuttiin siellä koskien tyrskyissä.
Tultiin mökille. Lähdimme katselemaan ympäristöä. Olavi aikoi
laittaa ensin saunan lämpiämään. Odotettiin aikansa ja ihmeteltiin
minne Olavi jäi. Viimein Olavi tuli ja sanoi: Mökkiin tuli savua , piippu
ei vetänyt, piti tuulettaa. Tultiin takaisin. Olavi lisäsi saunaan puita.
Eeva jo varoitteli: Älä vaan lämmitä liian kuumaksi.
Lähdimme rantakodalle paistamaan makkarat, Olavi lisäsi saunaan
puita. Makkarat syötiin ja jutellessa aika kului. Kunnes Olavi
sanoi: Nyt lähdetään Ahdin kanssa saunaan. Tulimme Eevan kanssa
mustikankukkia syöden perässä.
Ja siellähän ne ”pojat” istui lauteilla. Kylmässä saunassa. Löylyt oli
menneet ”harakoille” ja kiukaasta pihahti vähän vesihöyryä.
Tätä ja koko retkeä muistelimme lämmöllä, ihanana muistona, Ahdin
kanssa Kajaanissa. Kunnes Ahti menehtyi 2 viikon päästä 14.6.2012.
KIITOS EEVA JA OLAVI!
Seija Hirvelä
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PIELISEN SIPOSIA MEKIN
Hei kaikki Pielisen Siposet ja heidän jälkeläisensä! Nimeni on
Marja-Liisa Mäkipää (ent. Wagner, o.s. Mikkonen) ja Siposten
jälkeläisiä olen minäkin kuten myös sisareni Riitta-Leena Arajärvi,
o.s. Mikkonen.
Viittaanpa tässä ensimmäiseksi upean sukukirjanne tauluun
numero 394. Sieltä löytyy isoäitini Elin (Elli) Siponen, s. 27.4.1877
Pielisjärvellä. Siihen taulujen tiedot hänen kohdallaan loppuvatkin,
mutta täällä me elelemme hänen poikansa Armas Pietari (Pekka)
Mikkosen tyttäret. Pekka-isämme kuoli valitettavasti jo vuonna 1981
ja hänen myötään hautautuivat monet tiedot hänen sukulaisistaan,
mutta onneksi äitimme muistin kätköistä löytyi vuosien varrella
erinäisiä tiedon muruja Kolin sukulaisistamme ja joistakin asioista
olemme toki itsekin olleet tietoisia.
Elli-mummo muutti tietoni mukaan Viipuriin jo nuorena tyttönä,
luultavasti ensin Viipurin maalaiskuntaan Kilpeenjoelle. Sinne
muuttivat myös hänen sisaruksena Sikke Maria (Mariksi kutsuttu)
sekä veljet Paavo ja Nikolai (kaikki taulusta 394).
Elli meni naimisiin Alfred Mikkosen (6.11.1879-14.8.1918) kanssa.
Siitä oliko Alfred kotoisin Pielisjärveltä vai Viipurista tai missä
ja milloin heidät vihittiin, minulla ei ole tietoa. Isämme Pekka
syntyi 30.7.1913, joten hän oli vasta viiden vuoden ikäinen, kun
hänen isänsä kuoli Viipurin vankileirillä. Elli-mummo ei milloinkaan
kertonut tästä papastamme eikä hänen kuolemaansa johtaneista
tapahtumista meille. Isä kyllä tiesi, mutta vaikeni. Vasta äiti kertoi
meille tyttärille isän jo kuoltua. Myös Marin mies Sakari Antinpoika
Tolvanen menehtyi Viipurin pakkotyölaitoksella.
Pekka ja Elli muuttivat jossakin vaiheessa Viipurin kaupunkiin. He
asustivat pienissä yhden tai kahden huoneen vuokra-asunnoissa,
Elli teki työtä pyykkärinä. Vaikka heidän toimeentulonsa oli
vaatimatonta, pystyi isä käymään keskikoulun. Sen jälkeen hän
työskenteli Viipurissa ensin hissiasentajana ja myöhemmin
sähköasentajana Pohjoismaisessa Sähkössä.
Isä oli innokas musiikkimies. Hän opetteli soittamaan viulua ja
saksofonia ja soitteli jo Viipurissa asuessaan Wiipurin Soitannollisen
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kerhon orkesterissa. Sieltä tulivat hänelle tutuiksi monet tunnetut
muusikot. Pekka Puupää-elokuvien Pätkä eli Masa Niemi soitti
rumpuja ja oli heidän ”keikkamyyjänsä”. Myös Auvo Nuotio ja
Ossi Runnen isoveli Allan Runne olivat isän soittokavereita. Ossi
puolestaan johti Soitannollisen Kerhon orkesteria Helsingissä
Karjala-talolla, missä isä soitti viulua lähes elämänsä loppuun asti.
Kaikki nämä ja monet muut olivat perhetuttaviamme Helsingissä.
Isä ja äitimme Sirkka Kaarina Mikkonen (o.s. Kuukka, s. 8.12.1918)
tapasivat Hovinmaalla ja rakastuivat. Heidät vihittiin joulukuussa
1938. Äiti kävi Viipurissa talouskoulun, mutta työskenteli
varsinaisesti Koivulan kultasepän liikkeessä keskellä vanhaa Viipuria.
Äiti syntyi Suomenniemellä, mutta hän muutti vanhempineen
Viipuriin äidin ollessa muutaman vuoden ikäinen. He asuivat aluksi
Viipurin ns. Linnoituksen eli vanhan kaupungin alueella, Luostarikatu
10:ssä, jonka pihalla seisoo yhä hyvin vanha pikkuriikkinen talo, ehkä
entinen kiltatupa. Sieltä he muuttivat Kalevankatu 1:een ja äiti kävi
kansakoulunsa ensin Myllyaukion koulussa ja myöhemmin Papulan
kansakoulussa.
Äidin isä Emanuel (Manu) Kuukka lähti Kanadaan töihin ennen kuin
äiti meni kouluun. Pienen tytön äiti Aina Roosa Kuukka sairastui ja
kuoli angiinamyrkytykseen. Äiti oli vasta 8-9 vuotias. Manu pappa
hälytettiin takaisin Suomeen. Muutaman vuoden kuluttua hän meni
naimisiin Milja Lahomäen kanssa ja he muuttivat Hovinmaalle.
Sieltä he muuttivat jälleen Viipuriin, Loikkaseeen ja samasta
kylästä nuoriparikin löysi itselleen oman pienen kodin. Heillä oli
vain keittiö ja kamari, mutta myös Elli-mummo asui heidän luonaan.
Äiti on kertonut, kuinka hankalaa tällainen yhteiselo oli. Elli ei olisi
tahtonut nukkua keittiön puolella, vaan yritti väen väkisin tuoda
vuoteensa nuorenparin kammariin. Molempien nuorten palkkarahat
Elli myös kaseerasi ja antoi heille käyttöön vain ”taskurahaa”. Vasta
äidin tiukka kamppailu asiasta sai Ellin myöntymään siihen, että
nuoret määräsivät itse omista rahoistaan.
Ellin veli Nikolai asui Kilpeenjoella ja äidin muistin mukaan hän oli
jonkinlaisen seurojentalon talonmiehenä. Isä ja äiti kävivät siellä
usein kyläilemässä. Nikolain poika Oskari oli isän parhaita ystäviä.
Samassa kylässä asui paljon muitakin isän tuttavia, joista monet
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siskoni ja minä olemme tunteneet ja joista muutamat lienevät myös
Siposten sukua.
Kun talvisota alkoi, Sirkka ja Pekka olivat ehtineet nauttia nuoresta
onnestaan ja uudesta kodistaan vasta vajaan vuoden. Ilkeä kohtalo
kolkutti ovelle lauantaina 7.10.1939 komentaen isän samana päivänä
ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Eihän sitä kukaan aluksi uskonut,
että sota todella syttyy, mutta isä kehotti äitiään ja Sirkkaa
lähtemään Viipurista vaikka Kilpeenjoelle Nikolain luo tai mieluiten
Suomenniemelle, äidin sedän Ernesti Kuukan luo.
Naiset veivätkin pari laukullista tärkeitä tavaroita Nikolaille ja
asuivat siellä joitakin päiviä, mutta katsoivat sitten parhaaksi mennä
Suomenniemelle. Sota ei näyttänyt kuitenkaan syttyvän, ja he
palasivat Viipuriin ja jatkoivat työtään. Kun ensimmäinen ilmahälytys
viimein annettiin Viipurissa 30.11.1939, tuli äidille kiire juosta
työpaikaltaan kotiin Ellin luo. Polkupyörää taluttaen, paria kassia
tarakalla kuljettaen, he kävelivät Kilpeenjoelle, taas Nikolain luo.
Muutaman päivän kuluttua he matkustivat kuitenkin Suomenniemelle
ja olivat siellä talvisodan loppuun asti.
Minulla on isän talvisodan ajan päiväkirja, kuten myös jokainen
hänen niin talvisodasta kuin jatkosodastakin äidille lähettämä kirje
ja kortti. Näistä aarteista olen voinut seurata isän ja äidin elämää
melko tarkalleen tuon hirveän ajanjakson pyörteissä.
Siitä tulisi tarinaa muutaman kirjan verran, joten tässä on
mahdotonta kertoa noita tunteellisia, ikävöiviä ja pelokkaita
tunnelmia, jotka isän kirjeistä välittyivät.
Talvisodan ajan hän oli kannaksella ilmatorjuntajoukoissa, milloin
missäkin päin sotatantereella ja aivan sodan loppupäivinä hän
joutui näkemään, miten heidän kotitalonsa oli pommitettu ja palanut
poroksi. Raunioissa törrötti rautajalkainen ompelukone, kaikki muu
oli poissa. Isä katseli tuota kyynelsilmin ja heitti lopulta kodin
avaimet tuhkan sekaan.
Voin vain kuvitella, miten kammottavaa aikaa se oli kaikille.
Nuorenparin onni revittiin riekaleiksi vuosikausiksi. Sattui heidän
kohdalleen kuitenkin todellinen onnenpotkukin: he saivat ostaa
talvisodan päätyttyä Helsingin liepeiltä Pirkkolasta pienen upouuden
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ja putipuhtaan omakotitalon. Ne olivat noita ruotsalaisten evakkojen
asuttamiseksi rakentamia pieniä, mutta sieviä taloja. Siellä mekin
siskon kanssa synnyimme ja perheemme asui siellä noin 20 vuotta.
Kun uusi sota 1941 syttyi, joutui isä taas rintamalle, nyt Laatokan
pohjoispuolelle. Asemasodan ajan hän oli Petroskoissa, ja hänet
koulutettiin sähköttäjäksi. Lomia myönnettiin harvoin ja kirjeiden
määrä kasvoi: yhteensä niitä on monta sataa.
Äiti kävi töissä Helsingissä ja Elli-mummo hoiti minua, joka synnyin
sodan jalkoihin, 17.9.1942.
Ellin sisar Mari ja hänen Emmi tyttärensä muuttivat myös
Helsinkiin, Emmi oli kummitätini. Hän työskenteli eläkkeelle
pääsyynsä asti Suomen Silkkikutomossa. Hän oli taitava ompelija.
Vapaa-aikoinaan hän vaatetti monet tuttavansa, myös meidän
perheen naiset. Mari-täti ja Emmi olivat minulle ja sisarelleni
Riitalle, joka syntyi 3.4.1948, niitä perheen tärkeitä sukulaisia, kuin
samaa perhettä.
Sota kesti isän kohdalla pitkään. Hän joutui lopuksi vielä Lappiin
saksalaisia häätämään. Vasta monta kuukautta rauhan solmimisen
jälkeen hänet kotiutettiin ja elämä pääsi uuteen alkuun.
Isä meni uudelleen kouluun ja valmistui sähköteknikoksi. Lopulta
vanhemmistani tuli yksityisyrittäjiä, ensin pienen sähköliikkeen
omistajia. Sitten alkoi varsin mittava sähköasennustoiminta. Monet
Helsingin ja esikaupungin uusista kerrostaloista saivat sähkönsä isän
suunnittelemana ja hänen asentajiensa tekemänä.
Pekka vietti lapsena ja nuorena kaiket kesät Kolilla. Missä siellä,
sitä en tiedä, mutta sukulaisia hänellä oli siellä paljon. Hän kertoili
meille monia hauskoja tarinoita touhuistaan ja kepposistaan
serkkupoikien kanssa. Kerran pojat olivat olleet ravustamassa ja
kotiin saavuttuaan kippasivat koko mahtavan saaliinsa tuvan lattialle.
Mahtoi siinä olla litinää, lätinää ja aikuisten manailua. Kenen luona
tämä tapahtui, en tiedä.
Kolille hän kaipasi aina ja kun hän onnistui hankkimaan ensimmäisen
maantiekelpoisen vanhan autonsa, ei mikään enää pidätellyt meitä.
Muistan elävästi ensimmäisen matkamme Kolille, vaikka olin vasta
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pieni tyttö. Tietysti kiipesimme Ukko-Kolille ihailemaan maisemia,
mutta ennen kaikkea vierailumme Vattulaan, Veikko ja Anna
Vattulaisen luo, oli jotakin erityistä. Veikko Vattulainen oli isän
tädin poika, siis isän serkku. Leo ja Kari Vattulainen, Veikon pojat,
ovat minun ja sisareni pikkuserkkuja. Heidän kanssaan me lapsena
leikimme Vattulan pihalla.
Voi miten ihania päiviä vietimme heidän luonaan, välillä maan
parhaita karjalanpiirakoita syöden, välillä Pielisen rannalla
hiekkalinnoja rakentaen ja joskus kalastaen. Veikko ja isä kertoivat
Käränkälammen synkästä historiasta. Mikä lienee ollut käräjäpaikka,
mistä tuomitut heitettiin korkealta kalliolta lampeen. Kerran pääsin
miesten mukana sinne kalaan ja miten minua pelottikaan, että siellä
on pohjassa varmaan ruumiita ja luuthan tietysti tarttuvat onkeen!
Hui! Ja oli se muutenkin musta ja pelottavan oloinen vesi, pienen
tytön mielestä ainakin.
Kolin reissuilla käytiin aina myös Joensuussa Aune ja Leo Koposen
luona. Aune Koponen ent. Vattulainen on Ellin sisaren pojan Paavon
tytär ja Heino ja Kauko Vattulainen tämän poikia. Usein kyläilimme
myös heidän vanhempiensa Paavo ja Anna Vattulaisen luona Juuassa.
Kolilla vieraillessamme tapasimme myös Ellin äitipuolen Anna
Sofia Siposen ent. Louhelaisen, joka taivalsi Vattulaan meitä
kahvittamaan. Muistan, miten ihmettelimme siskon kanssa
tämän vanhan mummon vaatetusta. Hänellä kun oli monen monta
hamekertaa päällekkäin ja vielä esiliina. Mahtoi olla raskasta
taapertaa sellaisella vaatevarustuksella läpi metsien ja yli vaarojen,
niin kuin kerrottiin hänen tulleen. Annalla oli kahvipannu olalla
kepin nokassa, jotta hän sai tarjota meille ihka omat kahvinsa, ja
huivinyytissä tuoreet pullat
Ainakin kerran vierailimme Kolilla käydessämme Elli mummon August
veljen luona korkealla vaaralla. Muistelen myös, että olisimme
vierailleet joskus Raumalle muuttaneen Nikolain luona, joskus
silloin, kun olin vielä pieni tyttö. Äidillä ei ole tästä enää mitään
muistikuvaa, mutta mistäpä minulle moinen muistijälki olisi jäänyt,
ellei se olisi totta?
Heino Vattulainen vieraili usein luonamme Pirkkolassa. Teimme
myös yhdessä ensimmäisen matkamme Lappiin, minne isälle jäi

polttava kaipuu, kun oli niihin tienoisiin saksalaisten karkotustöissä
tutustunut. Heinon veli Kauko vieraili myös luonamme vaimonsa MaiAnnan kanssa. Joensuun Koposilla oli lähes ikäiseni tytär Marja,
josta tuli hyvä kaverini ja myös poika, jonka nimestä en ole varma.
Olikohan Kari? Sekä heidän äitinsä Aune että isänsä Leo kuolivat
varhain ja siihen katkesi myös meidän perheen yhteys heihin.
Kuten kerroin, Pekka isämme kuoli yli 30 vuotta sitten ja
niin jäivät yhteiset Kolin matkat ja sukulaisten tapaamiset.
Olemme tosin pistäytyneet sisareni kanssa Kolilla pari kertaa
ja tein myös äidin kanssa kaksi matkaa Kolille, vuosina 2008 ja
2011, jolloin ajoimme autolla Vattulan pihaan. Äiti istui mökin
portailla ja muisteli kaihoten menneitä mukavia aikoja. Olimme
vuokranneet Hattusaaresta Vaakanaisilta mökin, missä vietimme
molemmilla kerroilla pari ihanaa päivää Pielisen aurinkoista
selkää ihaillen, saunoen ja nauttien. Äiti Sirkka elää yhä ja hänen
elämänkalenteristaan käännettiin juuri 94. vuosilehti.
Tuulos,12.12.2012
Marja-Liisa Mäkipää

SULKAVAN RETKISOUTU 2012
Sulkavan soutustadion paistattelee heinäkuun aamuauringossa.
Ranta on täynnä veneitä. Siposen sukuseuran kirkkovene kelluu
rantakaislikossa. Veneen keulapuussa keikkuu maskottina
Vaaleanpunainen Pantteri. Soutajat nousevat vuorotellen veneeseen,
neljätoista soutajaa ja yksi kippari. Muutama työntö ja vene lipuu
kaislikosta Hakovirran lähtöalueelle. Auringon säteet kimaltelevat
vedessä. Lähtölaukaus kajahtaa. Kaksi päivää kestävä ja noin
seitsemänkymmenen kilometrin pituinen retkisoutu Partalansaaren
ympäri alkaa. Kippari huutaa tahtia veeto, veeto, veeto. Satoja
airopareja, soutusäpinää Saimaalla. Alun jälkeen ei ole enää
tungosta. Ensimmäiselle huoltopaikalle on matkaa kaksikymmentä
kilometriä. Välillä vene on täynnä puheen sorinaa, välillä hiljaisuuden
rikkoo vain lokkien kirkuna. Hikikarpalot valuvat, suuta kuivaa.
Juomapullot kaivetaan esille ja kukin juo vuorollaan. Saavutaan
huoltopaikalle. Soutaja hyppää kivelle. Kivi on liukas ja soutaja
huomaa olevansa kaulaa myöten Saimaassa. Onneksi naru pysyy
kädessä ja vene saadaan vedettyä rantaan. Huoltopaikalla maistuu
suolapala ja juoma. Pian kuitenkin jatketaan matkaa. Välillä kippari
herättelee soutajia huutamalla veeto, veeto, veeto. Aurinko
porottaa ja päivä on kuumillaan. Saimaassa kastuneet vaateet
viilentävät mukavasti. Saavutaan yöpymispaikalle Varvirantaan.
Takana on viiden tunnin soutu ja olaan puolivälissä matkaa. Teltan
pystytyksen jälkeen odottaa ruokailu sekä saunominen ja uiminen.
Päivä oli raskas, joten uni maistuu. Osa soutajista jaksaa jäädä vielä
kuitenkin tanssimaan. Kesäillassa kaikuu suomalainen vanhanajan
lavatanssimusiikki. Seuraavana aamuna soutajat ovat valmiina
veneissään jo ennen kahdeksaa.
Kesäaamun viileydessä on hyvä soutaa. Edellisen päivän rasitukset
ovat tipotiessään ja matkanteko maistuu. Kapeassa salmessa
veneistä muodostuu yhtenäinen jono. Taukopaikkaa lähestyttäessä
alkaa säpinä. Tilaa on, silti muutamat veneet ovat vähällä törmätä.
Soudellaan ja huovataan.Soutajat alkavat hyräillä Elokuu-yhtyeen
kesän hittibiisiä, soutaa, huopaa vedetään taas nuottaa, sano mis
mä tarviin suo, soutaa huopaa edestakas. Kartun taukopaikalla
naisväki tarjoilee ja jututtaa soutukansaa. Viimeiset kaksikymmentä
kilometriä alkavat. Soudettu matka tuntuu jäsenissä.
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Mitä lähemmäksi maalia tullaan, sitä kauempana se tuntuu olevan.
Toiset veneet alkavat vielä kisailemaan loppu kilometreillä.
Retkisoudussahan ei pitänyt hötkyillä. Soutustadionilta kuuluu
selostus. Ja seuraavana maaliin saapuu Siposen sukuseuran vene
ja veneessä soutivat....jokainen soutaja kuulee oman nimensä
mainittavan kova-äänisestä. Maali ja määränpää on saavutettu.
Eeva Tuuli (mukana soutamassa)
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TERVETULOA POLVIJÄRVELLE 13.7.2013
Siposten sukuseuran 10. sukutapaaminen on Polvijärvellä
Lomakeskus Huhmarissa. Sukutapaaminen on yksipäiväinen.
Sukukokouksessa käsitellään työjärjestyksessä mainitut asiat.
Lomakeskus Huhmarista on alustavasti varattu 5 perhelomaasuntoa. Asunnoissa on televisio, kahvinkeitin, mikroaaltouuni,
jääkaappi, liinavaatteet, perusastiat ja pyyhkeet
Majoitushinnat:
55,-/hlö/vrk, 2 henk./perheloma-asunto
50,-/hlö/vrk, 3 henk./perheloma-asunto
42,-/hlö/vrk, 4 henk./perheloma-asunto
Majoitushintaan sisältyy aamiainen sekä Vesimaailma-kylpylän
käyttö.
Majoitustilaa järjestyy enemmänkin sekä myös saunallisia
eriveloitteisia asuntoja.
Majoitusvaraukset tehtävä 13.6.-13 mennessä
Puh. 0207 69 1230 tai
Sähköposti: myynti@huhmarisvaaranloma.fi
Huhmarissa on 8 asuntovaunupaikkaa.
Hinta 14,-/paikka/vrk, sisältää sähkön
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HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM!

Sukuseuran tuotteet ovat myynnissä:
Pikee -paidat värit: Musta, Punainen, Harmaa
Naisille oma
leikkaus

T -paidat:

Lippis:

Muki:
					

Jos haluat nimen mukiin ota yhteys Kari Miromäkeen.
15.6. mennessä.
Puh. 040 837 6879,
outi.miro@suomi24.fi

Mukissa on kaksi sukuseuran sukuvaakunaa.
Mukit myynnissä ilman nimeä (jos ei ole tilausta nimellä.)

Muut tuotteet: Sukukirja, standaari, isännänviiri
Kaikki tuotteet ovat myynnissä Sukutapaamisen yhteydessä Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä 13.7.2013.
HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM!
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