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SUKUSEURAT KUTSUVAT TUTUSTUMAAN OMIIN SUKUJUURIIN 
 
Sukujuuret tutuiksi -tapahtuma järjestetään 24.9.2022 Kangasniemellä  
 
Kaikille avoin ja ilmainen Sukujuuret tutuiksi -tapahtuma järjestetään 24.9.2022 Kangasniemen 
kunnantalossa kuuden sukuseuran ja Suur-Savon Sukututkimusyhdistyksen yhteistyönä.  
 
Tapahtuman päätavoitteena on lisätä ihmisten kiinnostusta sukujuuriensa selvittämiseen sekä 
sukuseurojen ja sukututkimusyhdistyksen toimintaan.  Tarjolla on tietoa sukututkimuksesta ja 
sukuseurojen toiminnasta sekä vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:  
 

• Mistä aloittaa, kun haluaa selvittää omia sukujuuriaan ja millaisia lähteitä siihen on tarjolla?  

• Mitä hyötyä dna-testeistä voi olla suvun varhaishistorian ja sukulaisuussuhteiden 
selvittämisessä?  

• Millaisia tavoitteita sukuseuroilla on ja mitä ne voivat tarjota jäsenilleen? 
 
Sukuseurojen ja sukututkimusyhdistyksen toimintaa esittelevien puheenvuorojen lisäksi 
tapahtumassa kuullaan kaksi asiantuntijaesitystä Kangasniemi-salissa. FM Olli Liikasen esityksen 
aiheena on sukututkimus ja siinä käytettävät lähteet. Sukututkija, FM Ari Kolehmainen kertoo 
Kangasniemen sukujen isälinjoista sekä siitä, mitä dna-testien tulokset kertovat alueen asutuksen 
historiasta.   
 
Esitelmien lisäksi sukuseurojen ja sukututkimusyhdistyksen toimintaan voi tutustua kunnantalon 
aulassa olevissa esittelypisteissä. Myytävänä on mm. sukukirjoja ja muita tuotteita. Saatavilla on 
myös opastusta sukujuurien selvittämiseen.  
 
Enemmistöllä kangasniemeläisistä on sukujuuria tapahtuman järjestäjien sukuihin 
 
Nykyisen Kangasniemen kunnan alueella on jo 1500-luvulta alkaen elänyt esivanhempia 
tapahtuman järjestävien sukuseurojen suvuista: Laitinen, Liikanen, Liukkonen, Lukkarinen, 
Marttinen ja Tissari. Enemmistöllä nykyisistä tai entisistä kangasniemeläisistä on esivanhempia 
edellä mainituissa suvuissa, sillä eri sukujen kesken on syntynyt avioliittojen kautta paljon 
sukulaisuussuhteita vuosisatojen aikana. Runsaasti näihin sukuihin kuuluvia on asunut ja asuu 
nykyisinkin myös Kangasniemen naapurikunnissa tai muualla Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa.  
Huomattavalla osalla heistäkin on kangasniemeläisiä sukujuuria. 
 
Tapahtuman uskotaan tarjoavan monipuolista tietoa myös muille sukujuuriensa selvittämisestä tai 
sukuseuratoiminnasta kiinnostuneille.  
 
OHJELMA, ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIETOJA 
 
Sukujuuret tutuiksi -tapahtuman ohjelma ja lisätietoja on tapahtuman verkkosivulla: 
https://www.tissarinsukuseura.net/sukujuuret-tutuiksi. 
 

https://www.tissarinsukuseura.net/sukujuuret-tutuiksi
https://www.tissarinsukuseura.net/sukujuuret-tutuiksi


Tapahtumassa on kahvitarjoilu ennakkoon ilmoittautuneille. Tapahtumaan ilmoittaudutaan 1.–
16.9.2022 verkkosivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella tai puhelimitse  
(040 594 6374/Jouko Marttinen). 
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  
Laitisten Sukuseura ry: Jouko Laitinen (050 523 6575, joukolai@welho.com) 
Tissarin Sukuseura ry: Veikko Tissari (040 575 8741, veikko.tissari@hotmail.com) 
 
Linkit sukujuuret tutuiksi -tapahtuman järjestäjien verkkosivuille 
 
Laitisten Sukuseura ry: https://www.laitistensukuseura.fi/  
Liikasten Sukuseura ry: https://liikastensukuseura.fi/  
Liukkosten Sukuseura ry: https://liukkostensukuseura.yhdistysavain.fi/  
Lukkarinen-Lukkari Sukuseura ry: https://lukkarinen-lukkari.fi/  
Marttisten Sukuseura ry: https://www.marttistensukuseura.com/  
Suur-Savon Sukututkimusyhdistys ry: 
https://sites.google.com/site/suursavonsukututkimusyhdistys  
Tissarin Sukuseura ry: https://www.tissarinsukuseura.net/  
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