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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 yhteistyön tuloksena.  
 
Tapahtuma tukee omien sukujuurien etsintää sekä johdattelee suku- ja sukututkimustiedon 
lähteille. Päivän aikana asiantuntijaesitelmien pitäjät, sukuseurat ja Suur-Savon Sukututkimus-
yhdistys tarjoavat osallistujille tietoa sukututkimuksesta ja sukuseurojen toiminnasta sekä 
neuvovat pääsyssä omille sukujuurille.  
 
Tapahtuman päätavoitteena on lisätä ihmisten kiinnostusta sukujuuriensa selvittämiseen sekä 
sukuseurojen ja sukututkimusyhdistyksen toimintaan. Osallistumalla tapahtumaan saa tietoa 
sukututkimuksesta ja sukuseurojen toiminnasta sekä vastauksia esimerkiksi seuraaviin 
kysymyksiin:  
 

• Mistä aloittaa, jos 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? 
 
Esitelmien kuuntelun lisäksi voi tutustua sukuseurojen ja sukututkimusyhdistyksen toimintaan 
kunnantalon aulassa järjestettävässä näyttelyssä. Myytävänä on mm. sukukirjoja ja muita 
tuotteita. Lisäksi aulassa saa tukea ja neuvoja sukujuuriensa selvittämiseksi: tietoa 
esivanhemmista voidaan etsiä sukukirjoista ja digitaalisista aineistoista. Iltapäivällä järjestetään 
kahvitarjoilu.  
 
Enemmistöllä kangasniemeläisistä on sukujuuria tapahtuman järjestäjien sukuihin 
 
Nykyisen Kangasniemen kunnan alueella on jo 1500-luvulta alkaen elänyt esivanhempia kaikista 
tapahtuman järjestävien sukuseurojen suvuista: Laitinen, Liikanen, Liukkonen, Lukkarinen, 
Lukkari, 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.  
 
Ohjelma ei rajoitu käsittelemään vain edellä mainittuja sukuja, joten asiantuntijaesitelmien ja 
muun ohjelman uskotaan kiinnostavan kaikkia, jotka haluavat tietoa sukujuuristaan, sukututki-
muksen tekemisestä tai sukuseurojen toiminnasta. Tapahtuman toivotaan tavoittavan myös 
heidät, jotka eivät tiedä kuuluvansa sukujuuriltaan tapahtuman järjestäjien sukuihin.  
 
  



YHTEISTYÖN LÄHTÖKOHTIA 
 
Sukuseurojen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa perinteisen sukututkimuksen ja 
dna-tutkimuksen avulla sekä tuottaa ja julkaista sukututkimukseen perustuvaa tietoa. Lisäksi 
sukuseurat järjestävät sukukokouksia ja -juhlia ja vierailuja ja muita tapahtumia sekä vaalivat 
suvun perinteitä eri tavoin.  
 
Suur-Savon Sukututkimusyhdistyksen tarkoituksena on sukututkimusharrastuksen edistäminen 
Etelä-Savossa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii luomaan parempia tutkimusmah-
dollisuuksia hankkimalla sukututkimusmateriaalia, järjestämällä esitelmätilaisuuksia ja 
harjoittamalla julkaisutoimintaa. 
 
Aloitteen sukuseurojen ja sukututkimusyhdistyksen yhteistyön aloittamiseksi ja tapahtuman 
järjestämiseksi teki Laitisten Sukuseura ry keväällä 2021. Monissa sukuseuroissa oli pohdittu, 
miten ihmisten kiinnostusta omien sukujuuriensa selvittämiseen voisi lisätä ja tukea sekä tehdä 
sukuseurojen toimintaa paremmin tunnetuksi. Sukuseurojen haasteena on se, että yksittäisten 
seurojen niukat resurssit eivät riitä tehokkaaseen tiedottamiseen ja toiminnan näkyvyyden 
lisäämiseen. Sukujuuret tutuiksi -tapahtuman järjestäminen yhteistyönä on kuuden sukuseuran ja 
Suur-Savon Sukututkimusyhdistyksen yhteinen ponnistus vastata näihin haasteisiin.  
 
OHJELMA, ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIETOJA 
 
Sukujuuret tutuiksi -tapahtuman alustava ohjelma ja lisätietoja on julkaistu 15.6. tapahtuman 
verkkosivulla. Sivuille päivitetään myös uutisia, lehtijuttuja ja valokuvia tapahtumasta ja 
tapahtuman järjestäjistä. Kangasniemen kunta tukee tapahtuman järjestämistä kohdeavustuksella. 
 
Sukujuuret tutuiksi -tapahtumaan ilmoittaudutaan 1.–16.9.2022 tapahtuman verkkosivulla 
julkaistavan ilmoittautumislomakkeen kautta.  
 
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 (Yhteistyön koordinointi Sukujuuret tutuiksi -tapahtumaa järjestettäessä) 
Liikasten Sukuseura ry 
Liukkosten Sukuseura ry 
Lukkarinen-Lukkari Sukuseura ry 
Marttisten Sukuseura ry 
Suur-Savon Sukututkimusyhdistys ry 
Tissarin Sukuseura ry  

o Tissarin Sukuseuran esittely: Monta tapaa päästä sukujuurille 
 

https://www.tissarinsukuseura.net/sukujuuret-tutuiksi
https://www.tissarinsukuseura.net/sukujuuret-tutuiksi
https://www.tissarinsukuseura.net/sukujuuret-tutuiksi
http://www.laitistensukuseura.fi/
https://liikastensukuseura.fi/
https://liukkostensukuseura.yhdistysavain.fi/
https://lukkarinen-lukkari.fi/
https://www.marttistensukuseura.com/
https://sites.google.com/site/suursavonsukututkimusyhdistys
https://www.tissarinsukuseura.net/
https://www.tissarinsukuseura.net/sukuseuran-esittely

