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Vanhan vieraskirjan tervehdykset
Nimi : Ulla Luhta, Espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Niihä myö käytiin. Olikii oikein lysti reissu.
Kiitokset järjestäjille ja kaikille mukana olleille.
Jotenkin tunsi olevansa omiensa joukossa
4. heinäkuuta 2012 19:32:15

Nimi : Timo Vesterinen, Helsinki
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : "Myö käytiin Karjalas´"
Kiitos kaikille mukana olleille, hauskaa oli. Kilometrejä, laulua ja ruokaa riittävästi ja
matkassa "elämänilo". Sukuneuvoston psta Timo V.
3. heinäkuuta 2012 8:58:14

Nimi : Atro Niiniluoto, Helsinki
Löytyi : Hakumoottorin avulla
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Löysin sivunne sattumalta. Kuolemajärvi ei ole omasta suvustani tuttu, mutta olen
Helsingissä tutustunut sen perinteeseen, joka on lähinnä kirkollista.
21. toukokuuta 2012 11:50:51

Nimi : Raimo Vesterinen, Benalmadena,Espanja
Viesti : Matti 1500,Pekka 1525,Lauri 1550, Risto 1575, Heikki 1630, Antti 1660, Johannes 1689,
Nuutti 1726, Johannes 1764, Nuutti 1788, Jopi 1817, Jopi 1850, Antti 1873, Eino 1909,
Raimo 1942, Harri 1974 ja 26.03.2011 syntynyt ja 26.03.12 Espoossa yhden vuoden
täyttänyt Eemeli Eino Juhani Vesterinen. Siis 510 vuotta ja 17 sukupolvea poika pojan
jälkeen.
Uusin sukukirja mahdollisti edellämainitun sukuketjun tiedostamisen. Suurkiitokset kaikille
Vesteristen sukua selvittäneille henkilöille ja sukukirjan tekijöille !
27. maaliskuuta 2012 19:50:18

Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Rauno Vesteriselle, Virosta, tiedoksi:
Puhuimmekin jo puhelimessa ja lupasin kertoa tarkemmin, mitä tietoa sinun sukuhaarastasi
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löytyy Vesteristen uusimmasta sukukirjasta. Teidän sukuanne on asunut Inkerissä, Tuutarin
pitäjän Viittalan kylässä ainakin 1700-luvun alusta lähtien. Nämä kaikki löytyvät
sukukirjasta, jonka hinta on 30 €.
terv. Justiina Westerinen
P.S. Sanoit lähettäneesi sähköpostia, mutta en löytänyt sellaista minulle tulleista.
27. helmikuuta 2012 14:38:17

Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei!
Vesteristen sukukirjassa on hyvin kattavasti tiedot sinunkin sukuhaarastasi aina n. 1530
syntyneeseen Olliin saakka. Kirjan hinta on 30 € + postikulut ja sitä voit tilata esim. minulta.
terv. Justiina Westerinen
27. helmikuuta 2012 14:20:50

Nimi : Merja Kallio, riihimäki
Viesti : Olen Rautalammin Vesterisiä.Pappani oli Albert Vesterinen ja vaimonsa Selma
Vesterinen os. Montonen ja mun äitini oli Eeva Kallio os. Vesterinen. Kyselen jospa
löytyisi jotain yhdistäviä tekijöitä. Albert ja Selma ovat asuneet myöskin Viipurissa ja
viimeinen asuinpaikka heillä Riihimäki. Kuten äidilläni Eevalla myös. Suonenjoella ja
Rautalammilla ainakin pitäsi olla asiasta tietäviä, samoin ympäri Suomen.
24. helmikuuta 2012 18:25:01

Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei Arja!
Pystyn kuitenkin auttamaan sinua ongelmassasi, koska osa juuri näistä Vepsäläisistä on
käyttänyt nimenään myös Westeristä ja olen törmännyt heihin sukukirjan laadinnan
yhteydessä.
Kysymäsi Petter Wilhelm (Pekka Ville) on syntynyt Kuopiossa 20.7.1854. Hänen isänsä
oli palovahti Kustaa Fredrik, s. Kuopiossa 16.9.1826 ja kuoli siellä 4.5.1868. Äiti oli
nimeltään Matleena Boman 23.1.1831-26.1.1878. Vanhemmat vihittiin 9.5.1852.
Isoisä Hemminki oli syntynyt n. 1801. Hän muutti Kuopion kaupunkiseurakuntaan
Nilsiästä 13.9.1824. Puoliso (vih. 27.8.1826)oli Ulla Stolt 24.2.180423.12.1873.Hemmingillä ja Ullalla oli ainakin 10 lasta ja kastettujen luettelossa
sukunimenä vaihtelee Vepsäläinen ja Westerinen. Lapsista esim. kaupunginpalvelijana
työskennellyt Josef käytti aina sukunimenään Westeristä.
Näillä tiedoilla pääset eteenpäin. Olisi mukava saada vastavuoroisesti Petter Wilhelmin
perheestä lisätietoja, kunhan niitä löydät. Onnea etsintään!
Justiina Westerinen
4. tammikuuta 2012 20:05:30
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Nimi : Arja Pakarinen
Viesti : Viittaus edelliseen viestiini:
Petter Wilhelm ei ollutkaan Westerinen, vaan tarkemmin katsoen Wepsäläinen. Anteeksi
häiriköintini.
2. tammikuuta 2012 1:09:27

Nimi : Arja Pakarinen, Jyväskylä
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: Kuulun muuhun sukuseuraan
Viesti : Tutkin Rautalammin Pakarisia.
Henrika Pakarinen, s. 3.7.1859 Suonenjoki. Avioitui 4.11.1883 Viipurissa Petter Wilhelm
Westerisen kanssa. Petterin syntymäajasta ei ole varmaa tietoa, yksi mahdollisuus on
23.8.1859 Nilsiä, Muuruvesi. Viimeisin tieto minulla: heille syntynyt poika, Petter Werner
1888 Pietarissa. löytyykö teiltä tietoa ko. Westerisestä?
2. tammikuuta 2012 1:02:53
Nimi : Sirpa Anneli (os Kakonen) Haro, Perth, Western Australia
Viesti : Viesti Viljo "Vili" Vesterisen perheelle. Aitimme Hilda Katri Kakonen 25.12.1914 oli Vili
Vesterisen serkku hanen aitinsa nimi on Anna Maria (os. Purlakainen) Kakonen
22.10.1888-10.3.1974 kotoisin Inkerista Tyron kylasta. Yritan ottaa selvaa kumpi Anna
mummon siskoista oli Viljon aiti (oliko Eeva vai Helena) Yritan tehda sukututkimusta viela
kun aiti on elossa, jos hanelta viela saisi jotain tietoa mita voisi kayttaa etsinnoissa.
Toivottavasti saan vahan lisa tietoa tata kautta. Kiittaen Sirpa Haro. (pilkut puuttuvat a ja
o:sta varsinkin nimista).
9. joulukuuta 2011 8:43:23

Nimi : unto vesterinen, vantaa
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Voi, voi,....Tuossa alempana mainittu paikka on väärä. Se maamiesseurantalo, jossa
synttärit olivat, on Nevalinna.
23. lokakuuta 2011 9:40:04

Nimi : unto vesterinen, vantaa
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Tervehdys sukulaiset,
Olin Reijo "Pikku Hukka" Vesterisen 60-vuotispäivillä Kannonkosken pitäjässä,
Vuoskosken kylässä, Vartiolinna nimisellä maanmiesseurantalolla, lauantaina. Hauska
juhla, jossa oli noin parisataa vierasta. Ohjelmaa oli aika mukavasti. Lopussa tuli pieni
yllätys: Reijo julkaisi siellä uunituoreen levynsä. Hän on itse laulanut ja kustantanut levyn,
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johon on yhtenä iltapäivänä - noin neljässä tunnissa - laulanut 13 kappaletta. Täytyy
sanoa, että yllättävän hyvin voi läheinenkin sukulaiseni oppia laulamaan, kun on
pilanpäiten aloittanut rallienveisuun opiskeluaikoina. Pari ylimääräistä CDtä voisi olla
saatavilla, jos jotakuta kiinnostaa. Ei kuitenkaan myyntiin.
17. lokakuuta 2011 10:08:53
Nimi : Riitta Vesterinen, Glen Ellen
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Terveisia Kaliforniasta. Lahdin Suomesta vuonna 1967.
30. elokuuta 2011 5:42:34

Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei Sakari!
Yritin tutkia kysymystäsi Vesteristen sukukirjan avulla, mutta valitettavasti noin niukoilla
tiedoilla se ei onnistunut. Viljo Vesterisiä Uudellakirkolla on ollut lukuisia eikä kenenkään
tiedoissa ollut Veerasta mitään mainintaa. Pitäisi saada tietää kyseisen Viljon syntymäaika,
niin sen jälkeen hänen esi-isänsä olisi helppo selvittää.
terveisin Justiina Westerinen
3. elokuuta 2011 20:26:02
Nimi : Sakari Seppänen, Turku
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Hei
Tyttöystäväni sai vähän aikaa sitten kuulla, että hänen isoisä on ns. "puskapoika". Isoisän
biologinen isä on ollut nimeltään Viljo Vesterinen, kotoisin todennäköisesti Uudeltakirkolta,
ja ollut kihloissa Veera Mihailoffin (?) kanssa. Tiedättekö mahdollisesti Viljosta enemmän?
Olisi mukavaa tietää uusista sukujuuristani hieman enemmän.
1. elokuuta 2011 10:56:40
Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei sukulaiset !
Onko sinun sukuhaarassasi Amerikkaan tai Kanadaan siirtolaisiksi lähteneitä Vesterisiä ?
Vesteristen Sukuseura kerää parhaillaan materiaalia siirtolaisjulkaisua varten. Jos kotoa tai
vinteiltä ja kellarikomeroista löytyy valokuvia lähteneistä, Amerikan kirjeitä tai muita
dokumentteja, ota yhteyttä ! Kaikki tiedonmurusetkin olisivat arvokkaita. Tehdään yhdessä
Vesteristen siirtolaishistoriaa !
terv. Justiina Westerinen
19. lokakuuta 2010 17:56:33
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Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei Juho !
Vihtori Vesterisen isänpuoleiset isovanhemmat olivat Johannes Johanneksenpoika
Vesterinen (6.6.1807 Viitasaari -19.12.1879 Kivijärvi) ja Anna Maria Leppänen. Taaksepäin
heistä pääset Vesteristen sukukirjan avulla, jota voit tilata osoitteesta
jormavesterinen@luukku.com.
terv. Justiina Westerinen
18. kesäkuuta 2010 12:10:53

Nimi : juho vesterinen, hki
Viesti : Hie!
Mistä suvusta ovat peräisin tunnetuimmat Vesteriset,
kysyn Vihtorin isän Laurin vanhempia.
Vihtori Vesterinen (27. tammikuuta
1885, Kivijärvi – 28. kesäkuuta 1958, Laukaa) oli keskisuomalainen maanviljelijä ja
Maalaisliiton pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri.
Vesterisen vanhemmat olivat maanviljelijä Lauri Vesterinen ja Eriikka Liukko. Hän kävi
kansanopiston ja toimi sen jälkeen maanviljelijänä vaimonsa kotitilalla Laukaan
Leppävedellä Perttulan talossa.
30. toukokuuta 2010 19:36:04

Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei Risto !
Juho Vesterisen (21.5.1883) vanhemmat olivat Aatami Vesterinen (22.4.1846-12.4.1887) ja
Hilda Hirvonen (16.4.1852). Taaksepäin ajassa voit selvittää sukuasi vuonna 2007
ilmestyneen sukukirjan avulla. Tilaukset jormavesterinen@luukku.com.
terv. Justiina Westerinen
30. maaliskuuta 2010 14:45:29

Nimi : Risto Kuosmanen, Kerava
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Etsin tietoa isoisästäni Juho Vesterisestä (Kuopio) 21.5.1883-7.8.1947, joka oli naimisissa
Olga Vesterisen kanssa (o.s. Tolonen).Onkohan tuo samoja Vesterisiä ja jos on, miten
paljon hänen sukuhaarastaan on selvitetty ja mistä saan siitä tietoa.
28. maaliskuuta 2010 12:03:02
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Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei Juha !
Kyllä Rautalammin Westeriset ovat kaikki samaa sukua. Kysymiesi Marketan ja Kristiinan
yhteinen esi-isä on n. 1630 syntynyt Pentti Salomoninpoika Westerinen. Markettaan johtaa
hänestä linja Salomon Pentinpoika (n. 1650)- Lauri Salomoninpoika (n. 1679) - Tuomas
Laurinpoika (19.2.1715) - Marketta Tuomaantytär (22.5.1762).
Kristiinaan taas linja Tuomas Pentinpoika (n. 1665) - Tahvo Tuomaanpoika (25.12.1729)Kristiina Tahvontytär (16.7.1761).
terv. Justiina Westerinen
23. maaliskuuta 2010 11:38:16
Nimi : juha rantakaski
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Onko Rautalammilla useampia Vesterisen sukuja?
Yhden pariskunnan esipolvissa tulee vastaan eri Vesterisiä.
kyseinen aviopari oli.
Johan Kauppinen, Isäntä / Rokkala
s. 19.11.1834 Rautalampi
k. 27.9.1880 Rautalampi Puoliso:
oo vihitty 11.7.1869 Rautalampi
Maria Sofia Minkkinen s. 24.4.1844 Rautalampi
Marian vanhempia:
i:Johan Jacob Minkkinen, Torppari / Korteharju, Huutokallio
s. 23.7.1821 Rautalampi
k. 5.1.1864 Rautalampi
ä:Maria Svana
ii: Johan Jakob Minkkinen, Torppari / Myllyniemi, Korteharju s. 12.6.1786 Rautalampi
k. 15.8.1857 Rautalampi
iä: Maija Katariina Rossi s. 24.3.1794 Rautalampi
k. 4.12.1866 Rautalampi
iäi:Isak Rossi, Torppari / Itäniemi, s. 1758, k. 21.9.1825 Rautalampi
iää: Kristina Vesterinen, oo 3.11.1782 Rautalampi, s. 16.7.1761 Rautalampi, k. 16.1.1836
Rautalampi
Johanin vanhempia:
i:Johan Kauppinen, Isäntä / Murtoniemi
s. 14.10.1812 Rautalampi
k. 14.10.1889 Rautalampi
ä:Susanna Pakarinen,
oo 14.10.1832 Rautalampi
s. 17.10.1800 Rautalampi
k. 8.12.1881 Rautalampi
äi:Anders Pakarinen s. 27.3.1755 Rautalampi, Pakarila
k. 7.3.1827 Rautalampi
ää: Margareta Westerinen,
oo 10.3.1782 Rautalampi
s. 22.5.1762 Rautalampi
k. 25.4.1842 Rautalampi
Ovatko Margareta ja Kristina Vesterisen tutkittua sukua?
20. maaliskuuta 2010 23:58:08
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Nimi : hilkka alho, piippola
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hei sukulaiset ehkäpä Keiteleellä !
Sattuuko joku tietämään , missä Vesteristen Viestin numerossa on tietoa kauppias ja
puutavaramies Johannes Vesterisestä joka rakennutti....niin mitä ? Isoisäni Reittu
Vesterinen oli lähtöisin Keiteleeltä (k. 1943 Piippolassa ) ja isänsä nimi oli ilmeisesti Johan
tai Johannes.
Mahdollisesta tiedosta kiittäen
Hilkka Alho o.s. Vesterinen piippola
16. joulukuuta 2009 15:27:12

Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei !
Missä kysymäsi Anna Liisa Johanneksentytär Vesterinen on syntynyt ? Voisiko kyseessä
olla neljä vuotta vanhempi, 8.5.1843 Kivijärvellä syntynyt Anna Liisa Johanneksentytär ?
Hänestä ja hänen esivanhemmistaan uudessa sukukirjassamme on lisätietoja.
Justiina Westerinen
3. lokakuuta 2009 19:28:49

Nimi : Merja E. Hänninen, Ylihärmä/Kauhava
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Olen tutkinut omaa sukuani ja löysin sieltä VESTERISIÄ. En tiedä kuuluuko tämä AnnaLiisa Johanneksentytär Vesterinen(s. 8.5.1847) tähän teidän sukuhaaraan. mutta jos
jollakin olisi joitain tietoa ed. mainitusta henkilöstä, olisin erittäin kiinnostunut asiasta.
Toivotan erittäin hyvää syksyä kaikille Vesterisille!
10. syyskuuta 2009 13:21:19

Nimi : Timo Vesterinen, Haapajärvi
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Viesti : Vesterinen on kova nimi tällä hetkellä musiikkipuolellakin.
8. syyskuuta 2009 22:44:26
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Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei !
Tarinassa Vesteristen oletetusta polveutumisesta balttikuninkaista kiinnitin huomion
samaan asiaan kuin Matti tuossa alempana: mielikuvitusta ja luovaa tulkintaa on käytetty
enemmän kuin vakavasti otettavissa historiateoksissa sallitaan. Lähdeviitteitä ei ole
mainittu. Liekö niitä tarkemmin esitetty itse kirjassa ?
Suomessa on painovapauslaki, joten jokainen saa julkaista tekstiään ilman
ennakkosensuuria, mutta kirjallisuuden lajina em. esitys sijoittuu mielestäni samaan
iltasatujen sarjaan kuin joskus aiemmin suvun keskuudessa liikkunut urbaanilegenda
Vesteristen polveutumisesta paavi Sylvesteristä.
Se, että teksti löytyy Vesteristen sukuseuran uutispalstalta, ei ole sukuseuran kannanotto
sen oikeellisuuden puolesta, vaan toimii lähinnä keskustelun herättäjänä.
Ollaan ylpeitä omista esivanhemmistamme - olivatpa he sitten talonpoikia, torppareita tai
löysäläisiä. Menneinä vuosisatoina kaikki aikuisiksi saakka eläneet olivat voittajayksilöitä!
terv.
Justiina Westerinen
Sukuseuran sukututkimusvastaava
24. maaliskuuta 2009 12:14:04

Nimi : Matti Vesterinen, Järvenpää
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Löysin sivuston 9.3.2009 tulleen jäsenkirjeen perusteella.
Mielenkiintoista... Ilmari Kosonen kirjoittaa tuolla uutissivulla ajatuksistaan/löydöksistään
SUKUNIMEMME HISTORIASTA väittäen, että oma käsityksemme siitä on täysin väärä.
Kirjoituksessa ei kuitenkaan mainita tiedon muita lähteitä kuin "oma käsitykseni" ja
"löytämäni tiedot".
Nyt kysynkin, mihin nämä uudet tiedot nimemme historiasta ja "kuninkaallisesta"
syntyperäistämme perustuvat. Voisiko joku sukuseuramme johtajista kertoa myös meille
rivijäsenille, mistä on kysymys. Kokeileeko joku "kepillä jäätä"? Mikä on tällaisen
kirjoituksen ja siinä esitettyjen asioiden uskottavuus - siis uudelleen: mihin ne perustuvat?
En tiedä, ovatko tiedot olleet aikaisemmin jossakin esillä, ilmeisesti eivät.
Lopuksi toivon, että sukuseuran sivuston juttuihin eli uutisiin ja tiedotteisiin laitettaisiin niiden
julkaisu- eli sivuille siirtämisen päivämäärä. Näin vältyttäisiin arvailuilta ja salapoliisityöltä.
23. maaliskuuta 2009 12:50:22

Nimi : Nikodemus Jari Vesterinen, Töreboda,Ruotsi
Löytyi : Kuulin sukulaisilta
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : En tietänyt että suku oli niin iso.
17. tammikuuta 2009 1:19:39
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Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei Johanna !
Isoisäsi isän nimi oli Kalle Edvard. Tässä alla ovat hänen lastensa syntymäajat.
9.10.1881 Suonenjoki Rieponlahti.
KALLE EDVARD, k. 4.6.1928. V. Johannes 22.11.1853. Pso vih. 9.4.1911 Aada Tanninen
7.3.1889-1956 (Aadan pso II vih. 2.5.1937 Matti Räikkönen 31.3.1874). L: Aili Annikki
9.7.1913, Aaro Antero 24.7.1916, Meeri Mirjam Vilhelmiina 6.5.1919, Eero Ilmari 22.3.1922,
Martta Maria 16.10.1924, Kaarlo Johannes 28.1.1928.
Kaikki lapset ovat Vesteristen sukukirjan mukaan syntyneet Rautjärvellä. Lapsista Kalle
kuoli jo 1944, mutta muut lapset ovat kyllä ainakin avioituneet. Sukukirjassa ei heidän
lapsistaan ole tietoja. Halutessasi sinun kannattaisi pyytää Rautjärven
kirkkoherranvirastosta noilla nimillä ja syntymäajoilla virkatodistukset sukututkimusta varten.
Niin saisit selville pikkuserkkusi ja heidän lapsensa. Vesteristen sukukirjasta löytyy tietoa
Vesterisen suvusta Kalle Edvardista taaksepäin ja sukukirjanhan voit tilata sähköpostilla
osoitteesta jormavesterinen@luukku.com.
Intoa selvittelyihin !
Justiina Westerinen
9. syyskuuta 2008 9:54:36

Nimi : Johanna Anttonen, Turku
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Hei!
Olen Eero Vesterisen tyttaren tytar.Eero syntyi 22.3.1922 ja kuoli 21.6.1952.Eero oli
naimisissa Hilkka Muhlin kanssa ja sai tyttaren nimelta Riitta 14.02.1947 seka pojan nimelta
Markku ja toisen tyttaren nimelta Eeva Stiina.Markku ja aitini Riitta ovat
poismenneet.Lappeenranta on paikka missa tama pikku perhe on elanyt.Olen kiinnostunut
etta oliko Eerolla sisaruksia yms.En varmaankaan ole viimeinen Vesterinen.
8. syyskuuta 2008 20:35:37

Nimi : Heikki Vartia, Helsinki
Löytyi : Hakumoottorin avulla
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Tiedustelen, tunteeko kukaan Erkki Uolevi Vesteristä? Syntynyt -40 Sortavalassa. Asunut
ainakin Tukholmassa, nyttemmin ilmeisesti Saaremaalla Virossa. Henkilökohtaista asiaa.
23. heinäkuuta 2008 14:18:28
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Nimi : Irma Vainio, Tampere
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : No, kun edelleen harkitsen kirjan ostoa niin kiinnostuin noista
von Taube nimisistä erikoisesti, heistä kun tietoa hyvin löytyy.
Samoin muut "kuuluisat" Westeriset
kiinnostaa. Palaan asiaan.
22. heinäkuuta 2008 19:02:20

Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei Irma !
W/Vesteristen sukukirjaa ei ole laadittu varsinaisesti sukutauluittain, vaan henkilön
syntymäajan mukaan. Yksittäisen henkilön sukutaulun laatiminen vaatii käyttäjältä siis
vähän vaivaa: jokaisen henkilön kohdalta löytyy mm. hänen isänsä tiedot,isän syntymäajan
kohdalta taas isoisän tiedot jne. parhaimmassa tapauksessa 1500-luvulle asti. Tiedot siis
löytyvät, kunhan tiedät edes jonkun lähtöhenkilön tarkan syntymäajan.
terv. Justiina Westerinen
22. heinäkuuta 2008 13:49:15

Nimi : Irma Vainio, Tampere
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Kysymys: Onko Westeristen esipolvitauluja sukukirjoissa? Westeristen lisäksi kiinnostaa
Hindicka, Maukon, Jänte, Rittvain, Caupeen ja Taube nimiset.
Kiitos tiedoista etukäteen!
18. heinäkuuta 2008 10:13:09
Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei Tiina !
Aukusti Vesterisestä (15.1.1876) ei sukukirjan painoon mennessä ollut vielä tietoja. Nyt
tutkiessani Amerikkaan menneitä W/Vesterisiä olen löytänyt hänet sieltä. Eli tässä
pyytämiäsi lisätietoja:
AUGUST 15.1.1876 Rautalampi, k. Ely Minnesota 26.6.1913.
Matkusti Amerikkaan 1909.
Passiluettelohaun tiedot:
- syntynyt: n. 1876 (nimenä August Hermaninpoika W.)
- kotipaikka: Karttula
- ammatti: torpparin poika
- siviilisääty: naimaton
- passin päiväys: 23.12.1908
- passin kesto: 5 vuotta

Vesteristen sukuseura

Vieraskirja
2000…2012-07

11(46)

Matkustajaluettelohaun tiedot:
- Laiva Suomesta: Titania 20.1.1909 Hangosta
- Laiva Englannista: Majestic / White Star Line 27.1.1909, saapui Ellis Islandille kuitenkin
Philadelphialla Southamptonista 7.2.1909
- Matkan hinta: FIM 360
- Määränpää: Ely Minnesota
Matkustajaluettelossa on mainittu isäksi Herman Westerinen.

terveisin Justiina W.
10. heinäkuuta 2008 15:21:10

Nimi : tiina koskinen, kuopio
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : luin sukukirjaa.suvussamme esiintyvä herman vesterisen s.6.1.1849
rautalampi,kerkonjoensuu 4 vesterilä,lapsista aukusti s.15.1.1896 tietoa ei löydy kirjasta.
onko kirjassa virhe vai eikö tietoja ole?
8. heinäkuuta 2008 19:43:53

Nimi : Irma Vainio, Tampere
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Hei ja kiitos Justiinalle vastauksesta. Harkitsen kirjan ostoa.
Julius Vainio s.1881 ent. Nenonen on kuollut Tampereella 12.6.1940 ja on haudattu
Kalevankankaan hautausmaalle os.42 rivi 3 hauta 2.Samoin pso Hilja o.s. Roine
Pirkkalasta ja lapset Aune ja Uuno Unto Vainio s.1920 ja k.1987
4. kesäkuuta 2008 12:59:36
Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei Irma !
Uudesta sukukirjasta löytyy Anna Liisa:
12.2.1846 Rautalampi Horontaipale Paavola.
ANNA LIISA. V. Lauri Kaapro 25.2.1814. Pso vih. 10.5.1868 Aapeli Nenonen. L: Otto
27.7.1869, Kalle 3.4.1871, Iivari 30.12.1873, Aapeli 20.4.1876, Oskari 23.3.1879, Julius
16.9.1881, Hilda 10.7.1884, Hilda 2.4.1887.
Hänen esipolvensa löytyvät myös n. 1530 syntyneeseen Olli Westeriseen saakka. Voit tilata
sukukirjan hintaan 30 € + postikulut osoitteesta jormavesterinen@luukku.com
Aurinkoista kesää !
Justiina Westerinen
4. kesäkuuta 2008 11:17:54
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Nimi : Irma Vainio, Tampere
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Mutta, kysyisin onko esipolvissa Anna Liisa Westerinen s.12.2.1846 Rautalammi. Hän on
minun tyttäreni Iso vaarin Julius Vainion ent. Nenonen äiti.
3. kesäkuuta 2008 18:20:24

Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei Ahto !
On parasta, että otat yhteyttä Suomen suurlähetystöön Tallinnassa. Sieltä selviää, miten
kansalaisuuskysymyksessä tulee toimia.
Jos lähetät minulle äitisi tarkan syntymäajan, voin etsiä, mihin Vesteristen sukuhaaraan hän
kuuluu.
terveisin
Justiina Westerinen
28. huhtikuuta 2008 9:39:46
Nimi : AHTO, TALLINN
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
En kuulu mihinkään
Jäsenyys:
sukuseuraan
Viesti : ANTAKA MULE ANTEKSI EN OSA KIRJOTA
SOOMEA,MULA ON TAMONEN KÜSUMUS?
KUN MUN ÄIDI ON SÜNDUND SOOMENSA,
HÄNALA MÖÖSS ON KAIKI NIMISMEHEN
PAPERID.ONKO HÄNE VOIMALISUS SAATA SOOMEN KANSALISUS. KITOS AHTO
24. huhtikuuta 2008 22:59:34
Nimi : AHTO, TALLINN
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : EN OSA SOOMEA.MUN ÄIDI ON SÜNDUNUT
SOOMESSA,SUGU NIMI VESTERINEN,
VENALASISET MUUTIVAT TON NIMEMEN.
VESTEROF.ÄIDI ON SÜNDUNUD FORRSSASA
SOOMEN KIRKO KIRJASA HAN ON(VESTERINEN)KANET KAROITELITE KESKITUS
LEILIRE...
24. huhtikuuta 2008 22:51:08
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Nimi : Jorma Vesterinen, webmaster, Lahela
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hei Anu! Isäsi ja myös koko sukusi tiedot löytyvät uudesta sukukirjastamme 2007 Savon
sukuhaaran kohdalta aina 1530 luvulle asti. (katso "Uutisia" sivu). Tilaa sukukirja hintaan
30 € +postikulut. jormavesterinen@luukku.com Liity myös seuramme jäseneksi niin saat
seuramme lehden kerran vuodessa ja voit osallistua tapaamisiin ja retkiin.
7. maaliskuuta 2008 15:34:42
Nimi : Anno Österman (o.s Anu Vesterinen), Ruotsi (Trollhättan)
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Terve! En tiedä paljon minun suvusta. Olis mukava tietää suvusta niin paljon kun vaan voi
(suomenkieli ej ole niin hyvä). Minun isän nimi oli Reino Vesterinen, syntynyt Suonjoella 35, kuoli -2003. Lapsen nimit: Ari-Pekka, Anne, Anu, Anette ja Hans. Me kaikki lapset ja
Terttu Vesterinen(äiti) asutaan Ruotsissa. Olis mukava jos joku tietää meidän suvussa
jotakin. Ei ole aavistusta.
7. maaliskuuta 2008 13:53:04
Nimi : Heidi Westerinen, Porvoo
Löytyi : Kuulin sukulaisilta
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Olipa mielenkiintoiset sivut löytää :)
28. tammikuuta 2008 12:43:08
Nimi : Jorma Vesterinen (webmaster), Lahela
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Tiedoksi Valma Suomiselle ja muillekin sukuseuran jäsenille.
Ote kotisivujemme uutiset sivulta:
SUKUSEURAMME TÄYTTÄÄ 40 VUOTTA ENSI KESÄNÄ 2008.
Sukuneuvosto on kokouksessaan 15.9.2007 päättänyt järjestää juhlamatkan
poikkeuksellisesti 1. tai 2. viikonloppuna heinäkuussa 2008.
27. tammikuuta 2008 13:38:41
Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei !
Muistathan muuttaessasi tehdä osoitteenmuutosilmoituksen myös sukuseuralle. Posti
palautti taas ison nipun Vesteristen Viestejä ja kuorissa oli merkinnät "muuttanut" tai
"tuntematon". Joudumme poistamaan aina kaikkien palautuneiden kirjeiden saajat
jäsenlistoilta välttääksemme turhia postimaksuja.
Justiina Westerinen
sihteeri
7. tammikuuta 2008 18:25:37
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Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei !
Tiedoksi kiinnostuneille:
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Vesterisen suvusta sekä
hänen aviopuolisonsa ja lapsensa.
terv.
Justiina Westerinen
sihteeri
7. tammikuuta 2008 12:34:11

Nimi : Kaisa Pietarila s.Vesterinen, Vihanti
Löytyi : Kuulin sukulaisilta
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Olen kasvanut Pohjanmaalla, isäni on Johan Jalmari Vesterinen, syntynyt Saarijärvellä
1899, onkohan samaa Vesterisen sukua?
29. joulukuuta 2007 18:45:58

Nimi : Maija Alakopsa os. Vesterinen, Liminka
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Haluaisin tietää ketkä voivat seuraan kuulua ?
19. joulukuuta 2007 21:48:08

Nimi : Riitta Nieminen, Halikko
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hei teille kaikille sukulaisille ja seuran jäsenille ja muille Vesterisille. Etsin täältä innoitusta
kirjoitustani varten Viestiin. Kiitos Timolle kiittämisistä.
12. marraskuuta 2007 14:04:29
Nimi : Jari Vesterinen, viitasaari
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Terveisiä Keski-Suomesta. Olen nuoremman polven Vesterisiä (35v). Hienoa pitää yllä
sukumme arvoja ja aatteita. Pidetään itsetunto korkealla. Terveisiä sukulaisille ympäri
Suomea.
3. lokakuuta 2007 20:47:42
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Nimi : Justiina Westerinen, Helsinki
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hei !
Jos sinulta löytyy pieniä kirjoituksia, runoja tai vaikka vanhoja Vesterisaiheisia
dokumentteja, joiden arvelisit kiinnostavan sukua laajemminkin, voit tarjota niitä
julkaistavaksi Vesteristen Viestissä. Ota rohkeasti yhteys sukuneuvoston jäseniin !
Justiina Westerinen
5. syyskuuta 2007 11:49:39
Nimi : Aisla Salminen, Espoo
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Hei vaan kaikki Vesteriset !
Löysin isäni mummon suvusta (Maria Sofia Junkkarinen) Vesteristen sukuhaaran.
Mukavaa kesän loppua ja syksyä teille:)
10. elokuuta 2007 0:16:24
Nimi : Timo Vesterinen, Helsinki
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Kiitos seuralle, kiitos halikkolaisille (tuleville salolaisille)hienosta sukutapahtumasta 9.-10.6.
Halikossa.
Kiitos myös Luojalle kauniista säästä. Saimme jälleen mieliinpainuvan muiston elämämme
varrelle. Hyvää kesää kaikille.
12. kesäkuuta 2007 11:19:16

Nimi : Aira Perho (o.s. Vesterinen), Pyhärannan kunta
Löytyi : Hakumoottorin avulla
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hei! Yllätyin monipuolisista sukuseuran sivuista, hienoa! Olen tulossa sukukokoukseen
ensimmäistä kertaa ja halusin tutustua seuran toimintaan tarkemmin. Mukava tavata
Halikossa!
8. kesäkuuta 2007 11:41:54

Nimi : kirsi-maria vesterinen, tuusula
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Hei kaikille!
Tämäpä oli hauska yllätys, kun vahingossa eksyin vesterisen suku-sivuille. Täytyypä liittyä
jäseneksi hetimiten!
21. helmikuuta 2007 19:31:43
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Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Nice Suzanna! Excellent you found our pages. Wish you and your family can visit Finland in
coming summer and become familiar with a beautiful country, named Finland.
11. tammikuuta 2007 22:26:07
Nimi : Suzanne Perry, Providence
Viesti : My mother's maiden name is Wester and we are about to take our first trip to Finland,
summer 2007. Anxious to learn where her family came from, her grandparents were
Finnish-speaking. We're busy trying to learn names from anywhere we can. Will return
when I know more!
20. joulukuuta 2006 18:36:53
Nimi : Olavi, Helsinki
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Olen uusi kirjoittaja, vaikka olen ollut kauan sukuseuramme jäsen.Olen innokas
golfaripelaaja HCP 7. löytyykö Vesteristen sukuseuran jäsenistä golfareita ? Olisi kiva
järjestää sukuseura golfkilpailut vuonna 2007.Jos löytyy pistäkää postia
vieraskirjaa.Tavataan golfkentällä.Olavi
14. lokakuuta 2006 16:58:48

Nimi : unto vesterinen, vantaa
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hyvää syksyä sukulaiset,
Kai - Kalevin (07.08.1925-06.08.2006)poika - on esillä tämän päivän Kauppalehdessä
työnsä vuoksi. Kai on myös yksi niistä "uralintiikereistä", jotka ajoivat moottoripyörillä
Kiinaan. Ovat kuulemma lähdössä myös toiselle retkelle Kiinasta- Komin autiomman -,
Ukrainan -, jne... kautta kotimaahan.
Jakselkaa!
11. syyskuuta 2006 13:40:36
Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei !
Kaikki te Vesteriset, jotka haluatte lisää tietoja suvustanne, ilmoittakaa oma tai isänne tai
isoisänne tarkka syntymäaika, jotta pääsen käsiksi oikeaan sukuhaaraan ja voin vastata
tarkemmin.
Aurinkoista kesää !
Justiina Westerinen
17. kesäkuuta 2006 21:50:21
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Nimi : Eija kondelin, ylöjärvi
Löytyi : Kuulin sukulaisilta
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Hei! olen tyttönimeltäni Vesterinen ja kotoisin Forssasta.Sukulaisiani asuu ainakin Lahdessa
ja aiemmin myös Hankasalmella. olisi kiva tietää suvustaan vähän lisää.
11. kesäkuuta 2006 20:19:27

Nimi : Olli Vesterinen, Sodankylä 99600.
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Olen pitkään toivonut, että suku juhlat olisi joskus heinäkuun alussa jotta voisi osallistua
siihen. Hyvää kesää kaikille suvun jäsenille.!
16. toukokuuta 2006 9:58:14
Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei,
vielä täydennys edelliseen viestiini:
jos Uudenkirkon linkki ei toimi suoraan antamallani osoitteella, toimi näin
1) mene sivulle www.luovutettukarjala.fi
2) paina kohdasta jatka
3) paina kohdasta pitäjät
4) paina kohdasta Uusikirkko
5) paina sivun alareunassa olevasta kohdasta Uusikirkko kuvina.
Justiina W.
4. huhtikuuta 2006 10:43:45
Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei !
Kuva Uudenkirkon kirkosta löytyy ainakin Uusikirkko-seuran sivuilta linkistä
http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/uusikirkko/uusikirkkokuvina.htm
terv. Justiina Westerinen
4. huhtikuuta 2006 9:31:04
Nimi : pertti vesterinen, Helsinki
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Vesteriset hei, Olisiko jollakin lähettää sähköpostilla minulle kuva Uudenkirkon kirkosta.
Minulla on kummisetäni Arvi Tuomen maalaama taulu kirkosta. Mallin hän on ottanut
jostakin postikortista. Isäni mukaan (Arvo 1920-91) taulu ei ole aivan tarkka kopio.
Terveisin Pertti Vesterinen
1. huhtikuuta 2006 10:54:46
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Nimi : Jani Vesterinen, ESPOO
Löytyi : Hakumoottorin avulla
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Tervehdys kaikille.
Ensimmäistä kertaa pistäydyin. Pistäydyn varmasti toistekin :)
12. maaliskuuta 2006 13:46:09
Nimi : Timo Vesterinen, Helsinki
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Täytyy onnitella sukuneuvostoa tulevan kesän retkikohteesta. Kuka onkaan ehdotuksen
takana, niin voin vain onnitella. Vuosia sitten Sortavalassa käyneenä ajatus käynnistä
Laatokan Valamossa heräsi ja nytkö se on toteutumassa, toivottavasti.
800 vuotta vanha luostari on varmaankin vierailun arvoinen kohde.
11. maaliskuuta 2006 18:46:14
Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei !
Löytyisikö Karjalan sukuhaarasta henkilöitä, jotka tunnistavat näillä sivuilla Uutisiapainikkeen alta löytyvän Elsan kuvan ?
Kyseessä on Samuli Paulaharjun vuonna 1909 Uudellakirkolla kuvaama valokuva, jonka
tekstinä on "Elsa Vesterinen hiihtää". Haluaisin tietää Elsan syntymäajan.
Sukukirjaluonnoksessa on useita mahdollisia Elsoja.
Vastaa vieraskirjaan tai suoraan sähköpostiini.
terv. Justiina Westerinen
10. maaliskuuta 2006 10:54:23

Nimi : Seppo T Vesterinen, Kärkölä/Järvelä
Viesti : Outi Lehtimäki Pori. Tiedustelit Joel Tiitus Vesterisen tietoja, s 13.7.15 Uusikirkko,
pso Aili Rinne. Isä Tiitus, s. 10.10.1882.
10. helmikuuta 2006 21:59:10
Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Eipä ole tullut tänne riipusteltua pitkiin aikoihin. Elämä on käynyt kovin hektiseksi. Matkoja
kertyy useita vuodessa. Ensi kesäkuussa sukuseuran matkan aikaan olen kongressissa
Italiassa. Viime vuonna opiskelin työni ohella Tampereen yliopistossa ja se vei aikaa ja
energiaa. Nyt tuota tietoa yritän soveltaa työelämään ja on vielä hieman haparointia. Mutta
kyllä se siitä.
Kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta!
22. tammikuuta 2006 20:24:51
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Nimi : unto vesterinen, vantaa
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hyvää Joulua sukulaiset!
Olen saanut esimerkiksi netin välityksellä joulukortteja sukulaisiltani, joihin olen tutustunut
sukuseuran kautta. Kiitos kaikille viesteistänne! Kyllä tässä palataan asiohin, vaikka
tuppaavat jäämään myöhäiseksi. Kuten monet tietävätkin, minussa on "kulkutauti": Olen
melkein jatkuvasti reissussa. Siinä tuppaa kontaktit jäämään vähäisiksi.
Huomasin tässä, että nettiin on tarttunut uusia tulokkaita viime aikoina. Nuo hakumoottorit
yleistyvät ja löytävät. Hyvä niin. Sukukirja kun on olemassa, niin kyllä sieltä sitten useille
löytyy lisätietoa.
Kiitos kaikille sukuseuran hyväksi ahertaneille! Arvostan sitä kovasti.
24. joulukuuta 2005 14:38:49

Nimi : Jaana Vesterinen-Prähky, Helsinki
Löytyi : Hakumoottorin avulla
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Tulin ihan varta vasten mielenkiinnosta katsomaan löytäisinkö tietoa menetetyn Karjalan
Koiviston Vesterisistä. Mielenkiintoiset sukuseuran sivut. Tunnelmallista Joulua 2005 kaikille
Vesterisille!
22. joulukuuta 2005 15:55:04

Nimi : Tero Vesterinen, Kantele
Löytyi : Hakumoottorin avulla
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Hyvää joulunaikaa vaan kaikille, hyvin sympaattista oli törmätä näihin sivuihin. Mahtavaa.
9. joulukuuta 2005 11:51:10
Nimi : Timo Vesterinen, Helsinki
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Lisäys: Aura Vierikko kuoli 31.10.2005 Helsingissä
Korjaus: Esa Vesterinen oli Auran setä, tottakai. Suokaa lukijat anteeksi.
Hyvää syksyä teille kaikille.
7. marraskuuta 2005 11:58:04
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Nimi : Timo Vesterinen, Helsinki
Löytyi : Kuulin sukulaisilta
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Sukuseuramme jäsen Aura Vierikko o.s. Vesterinen on kuollut 95-vuoden ikäisenä.
Terijoella 8.1.1905 syntynyt Aura oli aktiivi osallistuja läpi sukuseuramme historian sen
toiminnassa.
Vielä 90-vuotiaana, vuonna 2000, hän osallistui sukutapahtumaan Helsingissä,launtaiseen
retkeen Suomenlinnaan ja juhlaan sunnuntaina.
Unohtaa ei sovi hänen yhteyttään enonsa, vuonna 1905 Ameriikan ihmemaahan
muuttaneen Esa Vesterisen naimakaupan kautta presidentti Thomas Jeffersonin jälkeläisiin
(esim. Vesteristen Viesti nro 8/1999)
Auran muistoa kunnioittaen ja suurella lämmöllä ajatellen - Jokaisella meillä on aikamme,
kiitos siitä.
6. marraskuuta 2005 17:55:30

Nimi : Outi Lehtimäki, Pori
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Suvussani on vaikuttanut Joel Tiitus Vesterinen s.1915 k.1994 Hki. En löytänyt sivuiltanne
"linkkiä" sukupuuhun, liekö sellaista? Onko sinulla tiedossa, onko ko. Vesterinen teidän
sukupuussa "jollain oksalla"? Kai huumori sallitaan :) Olisi mukavaa löytää hänelle
vanhemmat, vaikka hänen perheensä olikin lapseton, ehkä juuri siksi jäänyt vähemmälle
tässä vaiheessa. Ihan kiva, jos ehdit jotain vastata.
20. kesäkuuta 2005 19:05:18

Nimi : Anneli Makkonen, Kuusjoki
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Sukuasioita tutkailin ja osuin tänne. Isoäitini (s. 1890) tyttönimi oli Vesterinen ja tarina
kertoo Vili V:n olleen hänen serkkunsa. Tervehdys vaan mahdollisille sukulaisille.
14. toukokuuta 2005 1:06:31

Nimi : Justiina Westerinen
Viesti : Hei !
Muistathan lähettää minulle uuteen sukukirjaan tarkoitettuja korjauksia ja täydennyksiä,
erityisesti vuosien 1850-1940 välillä syntyneistä Vesterisistä.
Postiosoitteeni on Myllypadontie 7 C 11, 00920 Helsinki.
Sukuterveisin
Justiina Westerinen
27. tammikuuta 2005 16:12:08
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Nimi : unto vesterinen
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hei vielä,
Unohdin yhden pääasian. Viljo Vesterinen Kuusankoskelta-teräspappa-lahjoitti
sukukokouksessa seuralle itse kirjoittamansa kirjan. Kiitos Viljo siitä. Kirjassa on kerrottu
Viljon itsensä kokemia vaiheita ja kerättyä tietoa muunmuassa vanhuusajan sairauksista.
Upea suoritus!
Mauri Vesterinen ja hänen sisarensa luovuttivat myös äitinsä moniosaisen radiohaastattelun
CD levyt sekä vanhoja asiakirjoja. Kiitos teille siitä, että kannoitte kortenne kekoon ja
rikastutitte näin sukuseuramme karttuvaa aineistoa.
Yllämainitut aineistot ovat sukuneuvoston hallussa-vaikkakin olen ne varsin myöhään heille
toimittanut. En ole niitä "sensuroinut", vaikka ne minulla viipyivätkin!

22. joulukuuta 2004 21:39:06

Nimi : unto vesterinen, vantaa
Löytyi :
Olen vanha vierailija
Jäsenyys:
Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hyvää Joulua sukulaiset!
Kiitos lehdestä sukuneuvosto! Olen hyvillä mielin siitä, että moni on siihen kirjoittanut ja
saanut kirjoittaa. Yhdessä tehden hyvä tulee!
Kuten lehdessä mainittiin, sukukokouksessa palkittiin entisiä ja nykyisiä sukuneuvoston
jäseniä. En luettele heitä tässä enää, mutta kiitän vielä kerran heidän aktiivisesta
panoksestaan sukuseuramme hyväksi myös viimeksi kuluneina vuosina.
Kiitän myös niitä sukuneuvoston jäseniä, joita ei erityisesti palkittu. Te olette antaneet
vapaaehtoisesti panoksenne ja sopeutuneet hienosti siihen tilanteeseen, mikä on kulloinkin
sattunut olemaan. Ja kiitos erityisesti viimeksi kuluneiden vuosien panoksesta, jolloin
minäkin olin toiminnassa mukana.
Ja myös Hyvää Uutta Vuotta!
22. joulukuuta 2004 21:22:10

Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Viesti : Patistelin Ruotsissa asuvan sisareni lapsia ja lapsenlapsia saattamaan tietonsa ajantasalle.
En tiedä onko väestörekisterikeskuksesta saatu tietoja ulkomailla syntyneistä ja asuvista
sekä ei Suomen kansalaisuutta omaavista suvun jäsenistä.
9. marraskuuta 2004 11:12:51
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Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Sukukirjaan pitäisi saada tiedot myös Suomen ulkopuolella asuvista Vesterisitä.
Olen joskus viime vuonna kirjoittanut Elsie Zitkon yhteystietoja tähän vieraskirjaan ja ne
löytynevät selaamalla taaksepäin. Valter Western oli hänen isänsä ja hän oli syntynyt 1800luvulla Kinnulan Saarenkylällä.
Jorma Puranen uusi jäsen sukuseurassamme voisi jäjittää ehkä tätä kaivattua serkkuamme.
Terveisiä Justiinalle, jos hän selaisi tätä vieraskirjaa ja ehtisi selvittää tämän henkilön
tietoja.
29. lokakuuta 2004 15:54:34

Nimi : sanna vesterinen, uusikaupunki
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Ajattelin liittyä juuri tähän sukuseuraan....naimisiin menon myötä sukunimen vaihdos
piakkoin edessä ja jotenkin tuli haikea mieli ja pakko pitää jotenkin muistissa myös "oma
sukunsa".
jos on nuoria vesterisiä niin kirjoitelkaa ni vaihdetaan kuulumisi...
hyvää syksyä kaikille!!!
27. lokakuuta 2004 18:13:52

Nimi : Justiina Westerinen, Helsinki
Viesti : Hei sukulaiset !
Vesteristen Sukuseura on päättänyt julkaista uuden sukukirjan V/Westerisistä. Kirjan olisi
tarkoitus ilmestyä ennen seuraavaa sukukokousta (2007)ja siihen tullaan täydentämään
puuttuvia tietoja niin paljon kuin se käytettävässä ajassa on mahdollista.
Olemme saaneet Väestörekisterikeskukselta tiedot kaikista vuoden 1940 jälkeen
syntyneistä V/Westerisistä, mutta nyt kaipaisimme täydennyksiä ja korjauksia vanhaan
sukukirjaan ennen vuotta 1940 syntyneistä. Seuran sukututkimusvastaavana olen saanut
työn tehdäkseni. Voit lähettää tietoja minulle joko sähköpostitse tai osoitteeseen: JW,
Myllypadontie 7 C 11, 00920 Helsinki. Myös valokuvia 1800-luvulla syntyneistä
V/Westerisistä voit lähettää. Emme palauta kuvia, joten teetä niistä kopio ja merkitse sen
taakse henkilön tarkka nimi ja syntymäaika ja mielellään myös kuvan ottoaika, jos se on
tiedossa.
sukututkimusterveisin
Justiina Westerinen
13. lokakuuta 2004 9:51:06

Vesteristen sukuseura

Vieraskirja
2000…2012-07

23(46)

Nimi : Jari Vesterinen, Riihimäki
Löytyi : Hakumoottorin avulla
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : En ikinä lullut että minun suku oli niin iso
3. lokakuuta 2004 9:05:20

Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Terveisiä kaikille sukuseuramme henkilöille Purasen Jormalta. Hän pääsi vihdoin
kirjoittamaan mailin ja kertoi siitä onnettomuudesta mikä oli kohdannut Haitia ja Floridaa.
Jorman perheellä ei ole hätää eikä hänen firmallaan mutta puutarha on tuhoutunut. Katto on
kuoriutunut pois vaikka Jormalla on ammattitaitoa rakentaa vahva rakennelma juuri näiden
myrskyjen varalta.
Hän lähettää kaikille terveisiä ja toivoo tapaamista Suomessa - varmaankin ensikesänä.
Sähköt ovat olleet poikki niin siksi eivät
yhteydet ole pelanneet.
1. lokakuuta 2004 13:12:19

Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Kyllä Ededefelt jäi mieleen pysyvästi ja kun vielä löysin ne taulut jotka olivat Pariisista Di
Orseyn museosta lainattu. Näin ne siellä 1995 käydessäni Pariisissa.
Missähän Unto luuraa?? Voisi joskus lähettää ihan sähköpostia meikätytölle kun hänetkin
haluaisin nähdä kasvoista kasvoihin eikä vaan kuulla ja lukea....
Ajat varmaan joskus 4-tietä ylöspäin - voisit pysähtyä kahville tähän "emäseurakuntaan" ja
voisimme keskustella muustakin kuin suvustamme.
Minua on joku sattuma tai kohtalo potkinut tuolla kulttuurin alalla eteenpäin. Olen tullut
valituksi Keski-suomen kulttuuriyhdistyksen hallitukseen 23.8.04 ja nyt siinä viiletän kuin
höyrypää... Sain hallituksen kokouksen ja tutustumismatkan Viitasaarelle 10.10.04 ja
varmaan järjestämme suuremmankin retken meidän kulttuurikohteisiin sitten ensi kesänä.
Porthan-seminaari tapahtuu sittenkin Viitasaarella 11.11.04. Onhan H.G.Porthanin
kuolemasta kulunut 200 vuotta.
Meillähän jaetaan aina itsenäisyyspäivänä Porthan kunniapalkinto ja minä saan ojentaa sen
nyt 8. kerran.
Kunnallisvaalit tulossa - listoilla ollaan - tiedä häntä ollaanko enää 24.10. jälkeen??
Mitenkähän sen yhden sukuseuramme uuden jäsenen olo siellä Floridassa?? Oli ollut taas
kuultavana TV-uutisissa - katto oli lähtenyt lentoon kaiketi. Toivottavasi ei mitään
pahempaa. Ei ole serkku ehtinyt mitään mailailla - ymmärrän kyllä.
Hyvää syksyä sekä marjastajille, että hirvestäjille!
29. syyskuuta 2004 7:34:18
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Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Viesti : Sain kyllä viestisi, Sisko Korhonen ja kiitos siitä. Sinulla tuntui olleen oikein mukava Riian
matka.
Nyt olet saanut ainakin aimo annoksen Edelfeltiä!
15. syyskuuta 2004 13:51:22

Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Tuulalle terveisiä ja kiitokset!! Yritin tavoitella sinua puhelimitse 9.9.04 kun taas olin
Ateneumissa... Toivottavasi sait "tekstarini" kun naputtelin sen siellä odotellessani
opastetun kierroksen alkua...
Näin sitä elämä järjestää tapaamismahdollisuuksia, joten kaiketi me Untonkin kanssa
tapaamme "nokatuksin"? Toivottavasti sukuseuramme uuden jäsenen Purasen Jorman
huusholli ei kokonaan lähtenyt lentoon Floridan hirmumyrskyissä. Sain huolestuneen mailin
ja Jorma oli ollut TV-uutisissa kuultavana silloin. Olin matkoilla, joten en itse kuullut sitä
kertomusta.
Hyvää syksyä kaikille erikoisesti Vesterisille.
11. syyskuuta 2004 15:58:02

Nimi : Tuula Vesterinen
Viesti : Kiitos Sisko Korhoselle mukavasta rupatteluhatkestä ja antoisasta taide-elämyksestä, jonka
hän ansiokkaasti meille järjesti.
Me ja muut VIP:t olimme Albert Edelfeltin näyttelyn avajaisissa Ateneumissa.
6. syyskuuta 2004 14:57:32

Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Joskus on palautteenkin vuoro KIITOS! Nämä sivut ovat todella helppolukuiset. Huomasin
sen eilen miten tärkeää on ensimmäinen sivu kun etsii jotain tietoa. Etsin pitkään ja
hartaasti rakkaan naapurikuntamme sivuilta keitä kuuluu kunnanhallitukseen ja ottihan se
lujille kun ekakertaa olin Pihtiputaan kunnan sivuilla
1. syyskuuta 2004 6:02:50
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Nimi : Tuula Vesterinen, espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Olenhan minä joka päivä Helsingin sydämessä eli töissä aivan keskustassa.
9.9. ei ole tiedossa mitään erityistä, joten kaffet olisi ihan kiva nauttia sukuun kuuluvan
Korhosen Siskon kanssa.
laita meiliä tuohon kotiosoitteeseen tai töihin
tuula.vesterinen@terveystalo.com
missä ja milloin treffataan.
30. elokuuta 2004 10:27:06
Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Viesti : Huomenta kaikille Vesterisille! Olin illalla vain hetken runoillassa Viitasaarella ennen
kokoukseen menoa ja tapasin Kumpulaisen Raakelin - terveisiä häneltä! Raakelin perhe on
saanut miniäkseen aivan uskomattoman ihanan musisoijan..Minun vaan piti kiirehtiä
kaupungintalolle kokoukseen. Mutta pakostakin kuuntelin mielirunoni nuoruuteni päiviltä:
Uuno Kailas, Paljain jaloin. Ja olin tietty myöhässä jo silloin.... Elämän täytyy olla valintojen
tekoa!! Tiedättehän
kuinka traagiselta tuntuu joskus nuorena ja silloin opettelin tämän runon ja kyllä se
puhuttelee vieläkin..... niinkuin aloin, päätän myös, paljain jaloin....
Erikoisesti haluan kiittää Vesterisen Untoa - hänen puhelinsoittonsa oli minulle kuin
johdatusta jostain korkeammalta..Sen jälkeen vähän katkeroitunut mieleni suli ja katsoin
silloista "kipukohtaa" hiukan hymyillen mutta perusasetelmaan se ei kuitenkaan vaikuttanut.
Puhun nyt vähän salakieltä - Unto tietää mistä murehdin juuri silloin ja se oli hyvin yleisellä
tasolla.
Onkohan meissä Vesterisissä miten paljon kuntapäättäjiä? Minä olen lähdössä ensikertaa
Helsinkiin Kuntapäiville 9.9.04 ja viivyn vain yön yli... Olisipa mukavaa, jos joku tulisi
paiskaamaan kättä ja sanoisi "olen Vesterisiä".. Olen torstai-illan Helsingissä ja olisi
varmaan pieni kahvihetki paikallaan kasvotusten, jos vaikka Tuula olisi silloin Helsingin
"kirkolla"... Unto asuukin Vantaalla, joten hänen tapaamisensa ei lieni mahdollista.
Saitko Unto kirjeeni ja ne yhteystiedot josta olit kiinnostunut? Minulla on nyt hyvä valokuva
siitä Elsie Zitkosta amerikoissa, jos joku saisi häneen yhteyttä ja vaikka sukuseuramme
vieraaksi. Ei Purasen Jormakaan tunne Elsietä vaikka on hänen serkkunsa kuten minäkin.
Kun ehdit niin laita Unto minulle sähköpostia siihen osoitteseen mikä kirjeessä on.
Hyvää syksyä kaikille!
30. elokuuta 2004 4:54:33
Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Heips kaikille ja terveisiä Japanista! Olin siellä MWIA:n maailmankongressissa eli Medical
Women's International Association. Osallistujia oli 30:stä maasta eri puolilta maailmaa,
mielenkiintoisia kollegoja.
Terveiset Siskolle myös!
Olen Savonlinnan vakikävijä, käynyt yli kymmenenä kesänä peräkkäin, mutta nyt oli
Japanin matka esteenä. Japanissa on uskomattoman kaunista, puut pörheitä ja pehmeitä
kuin sammalikko. Upea Fuji vuori ja vuoristoseutu Kiotossa, kongressi Tokiossa. Siisti maa,
ihmiset jämptejä, mutta kallis maa ja ihmiset elävät työlleen. Vapaa-aikaa ei juuri jää.
Tokiossa asuntojen hinnat ovat pilvissä. Edes japanilaisilla ei ole niihin varaa, vaikka
keskimääräinen palkkataso on $50 000.
8. elokuuta 2004 16:05:08
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Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Vihdoinkin heinäkuu on sitä mitä odotamme sen olevan.
Viitasaarella on aurinko hellinyt jo kaksi päivää. Nyt on sunnuntaiilta kun tätä naputtelen ja ajatukset vielä päivällisessä luontokirkossa Huopanankosken
rannalla... Olihan upeaa kun tämän päivän evankeliumi oli puhutteleva ja se minkä
tunnelman ja oman sanomansa heinäkuinen luonto antoi meille. Saksalainen ystävyysseurakuntamme Noora oli vierailulla ja varmaan kokivat unohtumattoman elämyksen ja
saarnan. Heidän pappinsa saarnasi heidän äidinkielellään ja meillä saksaa
taitamattomilla oli saarna kirjallisena luettavissa.
En tiedä miten moni sukuseuramme jäsen harrastaa Savonlinnan oopperajuhlia mutta
olen kerännyt tavaroita kokoon kun torstaiaamu koittaa lähtee Viitasaarelta Korhosia
autollinen kohti Punkaharjun lomakeskusta ja perjantai-iltana odottaa liput
Turandotiin... Näistä Korhosista miehenpuoliskot (mieheni ja poikani) edustaa Pihkalan
sukujuurta ja poikamme on sukuhallituksen jäsen siinä sukuseurassa. Minä olen iso-äitini
myötä Vesterisiä... Olisipa kiva törmätä vaikka Tuulaan - muistelen, että jossain emailissa kerroit olevasi Savonlinnan kävijä. Meidän perhe on käynyt lähes 20 vuotta.
Toivon kaikille antoisia kesäpäiviä ja unohtumattomia elämyksiä...
18. heinäkuuta 2004 19:35:02
Nimi : Justiina Westerinen, Helsinki
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hei !
Myöhästyneet onnittelut sekä Juuso-pojalle että isä-Jormalle (ja äidille kanssa) Juuson
(10 v.) Hopeinen harmonikka -kisan voitosta ! Oli upeaa katsella telkkarista Juuson
luontevaa esiintymistä. Sukukokouksessa mukana olleethan saivat jo siellä esimakua
hänen soitostaan. Taas on Vesterinen Suomen harmonikan soittajien huipulla. Hyvä
Juuso !
terv. Justiina
5. heinäkuuta 2004 9:02:46
Nimi : sisko Korhonen, Viitasaari
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Viitasaarelta! Terveiset Tuulalle ja tervetulotoivotukset Viitasaarelle. Meillähän alkaa 8.7.04
se kansainvälisesti tunettu Uuden Musiikin Kesäakatemia uudistetulta nimeltään Musiikin
aika.
Siihen toivoisin monen sukuseuramme jäsenen osallistuvan. Kestää viikon ja tapahtumia on
laidasta laitaan. Oletan, että jokaiselle jotakin, jos ei nyt sattuisi pitämään uudesta nykyisin
sävelletystä musiikista. Ohjelma on mahdollisesti löydettävissä täältä netistä, Kaupungin
sivuille ja sieltä linkkinä musiikin aikaan. Tai web:www.musiikinaika.org.
Nyt vihdoinkin aamuaurinko esittäytyy ja edessä on varmaan kaunis päivä. Meillä kisaavat
Suomen parhaat korkeushyppääjät nyt viikonloppuna ja on Wilma-markkinat,
taidenäyttelyitä ja vaikka mitä. Joten summasummaarum - tulkaa Vesteriset juurillenne!!
2. heinäkuuta 2004 5:11:46
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Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi :
Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Terveisiä ja Hyvää Jussia kaikille. Terveiset Sisko Korhoselle sinne Viitasaarelle ja
kerro kaikille siellä vieraileville suvun jäsenille läpimiä suviterveisiä täältä etelästä.
25. kesäkuuta 2004 13:43:34

Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Varhaista juhannusaaton huomenta!Olen nukkunut sikeästi iltayöstä ja sitten heräsin ja
mieli palasi eiliseen iltapäivään ja iltaan... Meillä muutamilla moninkertaisilla serkuksilla
oli tapaaminen Hovilan Arjan mökillä täällä Viitasaarella ja se oli iloa ja
tunnetta joka sekuntti. Saimme kuulla terveisiä sukuseuran tapaamisesta Jyväskylässä
12.6.-13.6.04. Arjan veli Jorma Puranen tuli Floridasta Suomeen ja tarkoituksella aikaisti
matkaansa, että pääsee Vesterisen sukuseuran kokoukseen. Teillä kaikilla jotka olitte
siellä oli mahdollisuus tutustua Jormaan uuteen sukuseuramme jäseneen ja voisin sanoa
toimijaan.Minä toivoisin, että Jorma yhdessä suomalaisten Vesteristen kanssa
selvittäisitte Elsie Zitkon os.Westernin nykyisyyden ja yhteystiedot. Hän kaiketi asuu
Tucsonissa - lieneekö elossa??
Toivon, että tapaan vielä Jorman tänään Viitasaaren seurakunnan lähetystilaisuudessa
Lummenniemessä. Vähän oli sellaista keskustelua, että hän yrittäisi ehtiä sinne yhdessä
sisarensa Arja Hovilan kanssa. Jäi niin moni asia kesken...
25. kesäkuuta 2004 2:37:18

Nimi : Tuula Vesterinen
Viesti : Bumtsibum...tulipa e-mail väärin edelliseen viestiin. On muuttunut sitten viime kertaisten
viestien jälkeen pariinkin kertaan.
3. kesäkuuta 2004 9:56:23

Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Tervehdys aurinkoisesta ja kaunissta Italiasta, Ligurian kiertomatkalta, Milan, Genova,
Torino.
Sukuseurajuhlan viikonloppunan olen Tukholmassa ja kenties sieltä hurautan Pariisiin
verenpainekongressiin.
Oikein hauskaa sukujuhlaa kaikille ja terveisiä etenkin Valtameren takaa tulijoille, olen
ahkera USA:n vierailija. Ehkä joskus tavataaan vaikka kaukomailla!
31. toukokuuta 2004 13:50:43
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Nimi : unto vesterinen, Vantaa
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Tervehdys kaikille!
Rohkeasti ilmoittautumaan sukujuhlaan. Hankalinta on tulla sukulounaalle ilmoittautumatta ,
koska ruoka saattaa loppua jollei olla varauduttu. Tietysti myös risteily ja Savutuvan apajat
voivat huveta liian aikaisin.
Luvassa on sukulaisia Suomesta ja ulkomailta! Jyväskyläläiset tulevat huomaamaan, ketkä
ovat kaupungissa liikkeellä!
30. toukokuuta 2004 23:36:42

Nimi : Jorma Puranen, Lantana F.L.A U.S.A
Viesti : Yllatys,,yllatys.
Asun Floridassa perheeni kanssa
ja sain taman osoitteen Sisko
Krhoselta han on sukulaiseni.
Tana aitienpaivana toivotan kaikille teille mita parhainta ja
siunaksellista paivaa.
Olen Suomalainen vaikka olen jo
30 vuotta asunut yhdysvalloissa.
Olen myoskin taltioinut historiikkia eri tavoin suvustamme
joka liittyy Vesteristen sukuun
jollakin tavoin.
Olen uusi nailla sivuilla joten jaan odottamaan yhteyksia teilta
jotka tiedatte miten tulisi toimia.
Olen tulossa Suomeen kesakuun alussa ja minulla on mahdollisuus osallistua
sukukokoukseen sikali
kun se on muuten ok.
Toivon kaikille oikein lampimaa ja riemullista kesan alkua.
JP. F.L.A
10. toukokuuta 2004 4:00:12

Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Äitienpäivätervehdys koko Vesterisen suvun äideille. Sain juuri äsken pitkän viestin
serkultani Floridasta ja kerroin sukuseuramme kokouksesta Jyväskylässä.
Viitasaarella on ollut todella lämmin äitienpäivä nyt vaan viileni ukkosen jälkeen.
Voin suositella Heinä-Suvannon lintuvesistöä ja lintutornia tähän vuoden aikaan. Olimme
siellä aamuaikaisella ja olihan upeaa nähtävää ja kuultavaa...
Yritän ehtiä Jyväskylään 13.6. - tulen nimittäin Laatokan risteilyltä vasta 12.6.04. Niin
mukava olisi tavata suuremmalla joukolla.
9. toukokuuta 2004 19:16:39
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Nimi : vesterinen pekka, lievestuore
Löytyi : Yhdistysrekisteristä
Viesti : liittymässä ,hakemus laitettu
27. huhtikuuta 2004 16:45:40

Nimi : unto
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Terve,
Katsokaapa osastolta tapahtumia! Siellä on ensikesän sukukokouksesta. Siis Jyväskylässä
12.-13.6.04. Laitamme lähiviikkoina vielä lisää ohjelmista.
7. maaliskuuta 2004 21:35:06

Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Terkkuja Ritva Klenbergille! Katselin eilen juuri kirjakaupassa suurta tilkkukirjaopasta ja
ajattelin ostaa. Taidanpa mennä tänään kaupan kautta. Olin aiemmin innokas ompelija ja
kutoja, mutta nyt aika on kortilla. Luen paljon, kirjoja on noin 30 metriä. Sisareni Routsista
tyttärensä ja tämän opiskelukaverin kanssa olivat vierailulla ja järjestimme kirjat uuteen
hyllyyn, jonka olin ostanut, koska kirjoja alkoi olla jo vinossa pinossa kaikkialla.
Nyt aika menee pääasiassa työn touhussa ja ylimääräistä aikaa eikä energiaa paljon jää.
Vuoden jatkoja kaikille! Tuula
27. helmikuuta 2004 12:41:29
Nimi : Tuula Ulmanen, Kuopio
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hyvää Ystävänpäivää kaikille sukulaisille !
14. helmikuuta 2004 13:09:35
Nimi : Ritva Klenberg, Turku
Löytyi : Yhdistysrekisteristä
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Päevee! Hyvin tuo savo luontuu, vaikka olen asunut Suomen Turussa jo 34 vuotta .Lippua
on pidetty korkealla oman murteen puolesta.Pikkusiskoni jo aiemmin kirjoitti meistä jotain.
Olen sairaanhoidon opettaja ,joka on onnellisesti eläkkeellä , ei kylläkään iän puolesta
.Nautin eläkkeellä olosta, koska nyt ehdin leikkiä kahden tyttärentyttären kanssa. Omieni
kanssa en ehtinyt kovin paljoa työni takia . Olen tilkkuilija = "tilkkuhullu". Olen myös
opettanut tilkkutyötä. Olisiko joku sukulainen tilkkuhullu? Otapa yhteyttä. Minulla ei ole
tietokonetta ,mutta vastaa osoitteeseen :noora.klenberg@auriamail.net
12. helmikuuta 2004 18:34:27

Vesteristen sukuseura

Vieraskirja
2000…2012-07

30(46)

Nimi : Päivi Lukkari os Vesterinen, Utsjoki
Löytyi : Sukuseuran lehdestä
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hei kaikille!
Olen Kärkölän Seppo Vesterisen nuorin tytär.
Oli ihan pakko käydä katsomassa näitä sivuja. Mielestäni erittäin hyvät!!! Kiitos vaan
tekijälle!
Ja erittäin hyvää kevään alkua täältä pohjoisesta!
28. tammikuuta 2004 16:27:05

Nimi : Jorma Vesterinen, Tuusula, Lahela
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hei sukulaiset!
Toivotan Teille kaikille hyvää ja menestyksellistä vuotta 2004.
Käyttäkää hyväksenne myös tätä vieraskirjaa niin tiedämme sen hyödyllisyyden
käynnistänne kotisivuilla toivoo webmaster Jorma Vesterinen.
2. tammikuuta 2004 10:00:00

Nimi : unto vesterinen, vantaa
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Tervehdys ja Jouluja!
Vesteristen Viesti ilmestyy tänä vuonna joitakin viikkoja myöhässä työkiireiden vuoksi!
11. joulukuuta 2003 1:37:49

Nimi : Kirsti Vesterinen, Skövde
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Viesti : Hei vaan kaikille!
En tiedä olenko jäsen, mutta pois mennyt isäni oli ja äitini on kait edelleen. Näin isän
päivänä on mieli hiukan raskas kun ei ole enää isää jota onnitella ja ajatukseni ovat hänen
luona. Ajatukset saivat minut surffailemaan netille. Ja täällä sitä ollaan. Voi käydä niin, että
en kirjoita yhtä hyvää suomea kuin ruotsin kieltä. Hyvää myöhäissyksyn jatkoa teille kaikille
suvun jäsenille täältä merne toiselta puolelta.
9. marraskuuta 2003 11:41:52
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Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Huomenta ja kiitos siiä, että sukuseuran kokous järjestetään täällä Keski-Suomessa
Jyväskylässä.
Kuulin tämän tiedon eilen - oletan sen pitävän paikkansa.
Lähetin Unto Vesteriselle e-mailin ja kerroin tuosta puuttuvasta suvun nimestä ja
toisestakin, joka majailee Amerikoissa Arizonassa. Toivottavasti henkilö joka laatii uutta
sukukirjaa niin voi selvittää onko Elsien vielä elossa. Kirjoitin tälle palstalle tiedot noista
puuttuvista henkilöistä 10.9.2003.
27. lokakuuta 2003 5:55:36

Nimi : Tuula Ulmanen Kuopio, Kuopio
Viesti : Olen sisareni Ritva Klenbergin (Turusta) kanssa kuulleet tästä sukuseurasta ja heti
liityimme ja olemme jo saanet yhden veljemme myös mukaan Paavo Rantala (Pieksämäki).
Olemme hyvin iloisia kun saadaan uusia sukulaisia ja tietoja heistä. Äidin puolelta olemme
Vesterisiä (Aino Rantala os. Vesterinen kotoisin Rautalammilta. Osa äidin veljistä ja
sisarista kuuluu seuraa, mutta eivät ole kertoneet meille mitään. Mutta nyt kuitenkin ollaan
tietoisia ja ilolla mukana ja saamassa mahdollisimman paljon tietoa teistä kaikista.
Terveisin Tuula Ulmanen Kuopio ja Ritva Klenberg Turku
12. lokakuuta 2003 15:51:58
Nimi : Rafael Hellsten, Tampere/Helsinki
Löytyi : Hakumoottorin avulla
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : Aleksis Kiven päivänä 10.10. vuonna 2003
Hei!
Kuulunkohan "porukoihin"?
Isoäitini äiti oli Loviisa Matintytär Vesterinen (s. 1875 Uusikirkko Kuuterselkä)
puoliso oli Herman Havia.
Olisiko jossain Vesteristen sukukirja tai jotain muuta sellaista.
Hyvää jatkoa toimintaan joka tapauksessa
toivoo Rafael Hellsten (s. 1957)
Loviisa Vesterisen
tyttären tyttären poika
11. lokakuuta 2003 0:08:38

Nimi : Seppo T Vesterinen
Viesti : Kiitokset kivasta Kesäretkestä kaikille mukana olleille ja
erikoisesti Seppo I Vesteriselle retken järjestelyistä.
5. lokakuuta 2003 11:49:30
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Nimi : unto vesterinen
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Tervehdys Vantaalta,
Olen havainnut joidenkin sukututkijoiden tai sukulaisten lähettävän meille
palautelomakkeella tai muuten viestejä joissa tuodaan esiin huomioita
sukukirjastamme. Oikein hienoa, että näin tapahtuu! Viesteissä voi kertoa meille hyvin
havaituista puutteista tai muista seikoista. Ne on meillä joko tiedossa jo tai ei, sillä ei
ole väliä. Jossakin vaiheessa oikeaksi todetut huomautukset tulevat korjatuksi. Kiitos
palautteesta, jota on taas viimeaikoina alkanut tulla!
Seuran kotisivujen ulkoasua ei olla viime aikoina oleellisesti muutettu. Olemme
sopineet tietynlaisesta ulkonäöstä, joka ei näytä täysin toteutuvan jokaisessa
näyttöruudussa. Esimerkiksi minä en saa näkyviin juuri sitä sivua, josta olemme
yhteisesti sopineet, vaikka webbimestari on sen verkkoon toimittanut!
(sana:VESTERINEN on näyttöruudussani aina itsepintaisesti liian pienellä kirjoitettuna)
Olen siitä pahoillani,koska sama tilanne lienee varsin monella. Käytössä olevilla
ohjelmilla ja vapaaehtoisilla voimillamme emme voi muuttaa tilannetta tällä hetkellä
paremmaksi. Siis-antanemme asian toistaiseksi olla.
Sinänsä liikenne verkossa on ollut kiitettävän vilkasta ja taas ilmojen kylmetessä kaiketi
vilkastuukin!
kirjoitteli p.j. unto
21. syyskuuta 2003 18:06:09

Nimi : Korhonen Sisko, Viitasaari
Viesti : Viime viikonlopun aikana eräs Vesterisen sukuun kuuluva (ei jäsenenä) kertoi mielenkiintoista
asiaa. Tarkistin asian Vesteristen sukukirjasta 1994 mutta k.o. nuoren miehen tietoja ei
löytynytkään ja nyt päätin kertoa puuttuvasta nimestä.
17.5.1847 syntyneellä Enok Vesterisellä on ollut poika Nestor s. ehkä jouluk. 1882 ja hän on
kuollut poikamiehenä 1903. Tämän henkilön hauta on Kivijärven hautausmaalla ja sieltä on
tarkistettavissa tarkemmat tiedot. Poika oli opiskellut ylioppilaaksi ja oli sairastunut
seminaarissa ollessan tuberkuloosiin sillä seurauksella, että ei ollut selvinnyt siitä.
Tähän Enok Vesterisen perheeseen kuului myös Waldemar s.20.9.1884 ja muutti 1900 luvun
alkupuolella Amerikkaan. Waldemarilla on vain yksi tytär (tiettävästi elossa) Elsie Western.
nyk. Zitko os: 510 E Lewton St Tucson, Arizona 85704.
Olin useat vuodet kirjeenvaihdossa äitini enon Waldemar Westernin kanssa. Hän kuoli
Arizonassa 7.9.1977.
Olisi hyvä, jos joku selvittäisi tämän tiedon sukukirjaan...
Isoäitini Maria Vesterinen oli Enok Vesterisen tytär s.16.4.1875 ja isoäitini kuoli lokak.1960.
Terveisin Sisko Korhonen, Liisantie 7, 44500 VIITASAARI
10. syyskuuta 2003 7:08:17
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Nimi : Maija Leva os. Airaksinen, Helsinki
Löytyi : Hakumoottorin avulla
Jäsenyys: Kuulun muuhun sukuseuraan
Viesti : Kiinnostuin onko Vesterisen sukuseuralla toimintaa, ja löysin sivustonne tyttäreni
opastuksella. Itse olen sukuaan isoäitini kautta Vesterinen (Maria Vesterinen synt. Keitele
1800 -luvulla ja kuoli 1954? Rautalammilla). Olen mieheni kanssa käynyt 3 vuotta sitten
mummoni syntymäkodissa joka on edelleen Vesterisen suvun omistuksessa.
Hienot ja monipuoliset sivut sukuseurallanne!
18. heinäkuuta 2003 18:54:17

Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Viesti : Sukuseura on ollut Saarenmaalla. Varmaan mukava matka. Toivon joskus pääseväni sukuseuran
juhliin. Olen suunnitellut useasti lähtöä Variksen Ruthin ja Kumpulaisen Raakkelin kanssa mutta ei
ole vielä edennyt toteutusasteelle. Täällä Viitasaarella on paljon sukua kuten varmaan tiedättekin.
Lasse Vesteriseltä kuulen aina mitä sukuseurassa tapahtuu.
16. kesäkuuta 2003 6:16:20

Nimi : Tuula, Espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Loppu hyvin, kaikki hyvin :)
Ilmoitan tämän ilouutisen ihan julkisesti, että selvisin kuin selvisinkö vatsataudista hengissä ja
vaikka heti menin töihin, en pahus onnistunut levittämään tautia eteenpäin :p No, pesin käsiä
tietenkin minuutin välein, tai no sanotaan 15 min välein, koska en voinut koko ajan olla
pesemässä, töissä tehdään muutakin kuin pestään käsiä. Kotiin tullessa oli muutama eli kolme
laivaseminaarikutsua odottamassa, mutta ajattelin, että Eiii... joskin parin päivän kuluttua
ilmoittauduin Tallinnan matkalle, siellä virutaan Viru-hotellissa yksi yö. Lyhyt on onneksi ihmisen
muisti, Vesterisenkin ;)
Kiitos kaikille mukavasta matkaseurasta ja Jormalle ja muille, jotka olivat matkanjärjestäjiä. Tosi
hienosti suunniteltu kokonaisuus. Antoisa matka kaikin puolin. Voi, että oli Saarenmaan
oppaallamme sana hanskassa! Kaduttaako teit poikii, kun kukaan ei jäänyt sinne
oloneuvokseksi, vaikka paikka oli tarjolla niin söpössä punaisessa tuvassa meren rannalla? Ois
varmaan ollut tulevaisuus paikallisessa Parlamentissa taattu :)
14. kesäkuuta 2003 15:34:34

Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Meinasipa käydä köpelösti Saarenmaan matkan kanssa, melkein jäin junasta. Onnistuin
kuitenkin vielä mahtumaan mukaan ja siellä sitten tavataan. Kohtapa se koittaa, kun aika
vierähtää kuin siivillä.
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Tulinpa juuri Barcelonan auringosta ja lämmöstä kuuntelemaan sateen ropinaa tänne
Suomehen. Oulussa on aurinkoista ja lämpöä 20 astetta! Tasan ei käy onnen lahjat Suomen
tytöillä ja pojillakaan.
Nyt voikin sitten mukavasti rentotua kirjan ääreen, kun EI tarvitse mennä ulkoilemaan. Illalla
tulee TV:stä "Kummisetä"-elokuvan ensimmäinen osa ja kaksi muuta tulevat sitten seuraavina
lauantaina. HUH, emme kai vielä silloin ole Saarenmaalla? ;-) Kummisetä III oli parhain, en
meinannut kehdata lähteä elokuvateatterista ulos, kun kyynelehdin. Taisi vielä olla sellainen,
ettei kyyneleihin olisi ollut aihetta, hyvä oli kuitenkin.
17. toukokuuta 2003 16:47:08

Nimi : Teija Parkkinen, Järvenpää
Löytyi : Kuulin sukulaisilta
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : ihan hienot sivut, käyn toistekin...
30. huhtikuuta 2003 20:19:04

Nimi : Asko Rahikainen, Helsinki
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Jäsenluettelon julkaiseminen netissä olisi mielenkiintoista. Lukuoikeuden voisi myöntää
tarvittaessa vain seuran jäsenille.
24. huhtikuuta 2003 11:57:16

Nimi : Sisko Korhonen, Viitasaari
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Haluaisin lähettää tiedot myös perheestäni mahdollisesti seuraavaan sukukirjaan liittämistä
varten. En jotenkin onnistunut täyttämään lomaketta jonka löysin täältä "netistä". Jos joku
näiden sivujen ylläpitäjä voisi lähettää minulle ohjetta sähköpostitse niin täyttäisin
lomakkeen puuttuvilta osin. Olen ollut jäsenenä noin 10 vuotta. Isoäitini (äidin puolelta) on
Hilda Maria Puranen os. Vesterinen s. 16.4.1875 k.1960. Olin pitkään kirjeenvaidossa
Amerikkaan mummoni veljen Waldemarin s 20.9.1884 kanssa.
24. huhtikuuta 2003 6:40:56

Nimi : unto vesterinen, vantaa
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Tervehdys kaikille,
Koska kukaan ei ole kirjoittanut vieraskirjaan moneen kuukauteen, päätin täyttää sitä.
Muistakaa arvoisat sukulaiset, että meillä on edessä kesäretki Saarenmaalle taas tänä
kesänä. Kohta siitä tulee sitten kutsukirjeet jäsenille. Odotamme varsin suurta
osanottajajoukkoa, koska kohteen valintakin näytti herättävän melkoista innostusta.
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Veljet kalliit - sisaret hennot! Seuratkaa postianne ja kohta tarkennettavia tietoja netistä.
Ilmoittautuneita on jo puoli bussillista, vaikka ei ole mitään virallista ilmoitusta edes tehty!!!
Meillä on maksaneiden jäsenten määrä hieman nousussa, joten ponnisteltu ollaan myös
sukuneuvoston toimesta. Lisää kommervenkkejä on tulossa.
Kiitos teille ja nähdään!
23. maaliskuuta 2003 14:35:36

Nimi : sirpa vesterinen, raahe pattijoki
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: En kuulu mihinkään sukuseuraan
Viesti : hienot sivut.mieheni on sukuseuran jäsen. miksei sukuseura tapaamisia voisi järjestää
oulussa eedenissä. hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille vesterisille.
15. joulukuuta 2002 21:27:42

Nimi : Vesterinen Pentti, Mäntsälä
Löytyi : Sukuseuran lehdestä
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hyvää joulua kaikille ja onnea pian alkavalle uudelle vuodelle!
15. joulukuuta 2002 12:01:32
Nimi : unto vesterinen, vantaa
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hei,
Minulle on alkanut tulla palaute postia. Kiitos niistä! Osassa niistä lukee:
"Yhteydenottopyyntö!" Eikä sitten muuta luekkaan. Siis en voi ottaa yhteyttää, jollen tiedä
mihin pitäisi ottaa yhteyttä.
Laittakaapa yhteystietonne viestiin mukaan!
Vesteristen Viesti lähtee postiin tänään-huomenna! Jaetaan jäsenmaksunsa maksaneille.
Viesti alkaa perinteidemme mukaisesti-kirjoitusvirheellä. Ensimmäinen otsikko on
kirjoitettu vähän hassusti. Sen on tehnyt painotekniikka oikolukemisen (kolmen henkilön
toimesta suoritettu)jälkeen. Siis-ei raippoja!
Voikaa hyvin!
9. joulukuuta 2002 10:05:07
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Nimi : Suzanne Perry, Providence, RI, USA
Viesti : My mother was named Karen Katherine Wester (married Vernon Perry of Sault St. Marie,
Michiagn). Her father was Leonard Wester, her mother was Elvi Lassila and they lived in
Eben (Chatam) Michigan in the Upper Peninsula. They died in a murder-suicide in 1949. I
know very little about the Wester family, but all my mother's grandparents came directly
from Finland. Any information is appreciated. Please respond to me at slperry@cox.net.
Thank you.
4. joulukuuta 2002 18:06:53

Nimi : Jorma Vesterinen, kotisivujen ylläpito, Tuusula
Viesti : "Valokuvagalleria" -sivulle lisätty linkki: Vili Vesterinen -aikansa legenda.
2. marraskuuta 2002 13:44:20
Nimi : Nieminen Riitta, Halikko, perinteikäs kunta
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Terkkuja Untolle ja Katrille, heidät löysin vieraskirjasta. Hyvää syksyä kaikille! Toivoopi
sukuseuran rahastonhoitaja ja jäsenmaksu v.2002 niinkin edullinen kuin 8,5€ makselemisiin
Riitta
29. lokakuuta 2002 14:21:09
Nimi : Tuula, Espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Wau :) A new look, GREAT! Every time I visit I see a new layout, this one is absolutely the
best. Congratulations to the WebMaster !!!
18. lokakuuta 2002 9:48:41
Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Hidy all :)
Nice to see "write" in this button. Shall we wish all visitors abroad to write some words and
sign our guestbook. I saw a topic in Iltalehti, a female serial killer in USA, who got a deth
sentence is Finnish origin. Hopefully not Vesterinen orogin, because I saw on TV just a
program of how genes possibly rules will we become a violet or peaceful
personality..Huh..think about gene manipulation..any wanna more people like Osama bin
Laden, a really big question. What should we do to such a child who are going to behave
like a terrorist then he will grow up??? I may thank I am not alive so far I had to answer
that.
9. lokakuuta 2002 20:17:45
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Nimi : unto vesterinen, vantaa
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Terve taas,
Hyvät sukulaiset, antakaa anteeksi kotisivuilla olevat monilukuiset kirjoitusvirheet! Ne
johtuvat siitä, että emme osaa toimia yhdessä, eikä siitä että olisimme näin huonoja
kirjoittamaan yksilöinä. Korjaillaan niitä pikkuhiljaa.
Muutenkin sivuja fiilataan vielä, kuten on aiemminkin ollut mainintoja.
Hyvää syksyä!
9. lokakuuta 2002 19:44:20

Nimi : Risto Vesterinen
Löytyi : Hakumoottorin avulla
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Terveisiä Turusta
9. lokakuuta 2002 13:31:59

Nimi : unto vesterinen, vantaa
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Moi kaikille,
Olemme nyt kokouksessa, jossa kotisivujen ulkonäkö alkaa muuttumaan niin, että niistä
saadaan vielä Nobelin palkinto.
30. syyskuuta 2002 17:13:24

Nimi : veikko vesterinen, turku
Löytyi : Kuulin sukulaisilta
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : hieno juttu. terveisiä puheenjohtaja unto vesteriselle.
28. syyskuuta 2002 16:20:18

Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Olen vanha vierailija
Jäsenyys: Olen Vesteristen sukuseuran jäsen
Viesti : Bumsbumbum..johan alkoi lyyti kirjoittamaan. Latasin uusimman Netscape 7.0 ja näkyihän
vieraskirjakin. Putsailin hieman konettani..öhöm..ja näin 2 eri java konsolia ja niinpä poistin
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toisen, mut mut..eipä java toiminutkaan ja nämä sivutkaan eivät näkyneet oikein. En päässyt
edes vieraskirjaa näkemään, no niin, kai se olisi ollut siten parempikin, ehkä näkemään,
muttei kirjoittamaan :) Syksyn jatkoja kaikille Vesterisille kuin muillekin! Oikein kiva kun
vieraatkin eksyvät sivuillemme :)
26. syyskuuta 2002 22:40:42

Nimi : Seija Vesterinen, Espoo
Viesti : kiitokset Jorma Vesteriselle. Hän tiedotti sivuistamme ja korjasi linkkini täältä omille
sivuilleni. Hienot sivut, kiitos suvullemme.
20. syyskuuta 2002 12:31:14

Nimi : Katri Mentunen, Turku
Löytyi : Hakumoottorin avulla
Viesti : Tervehdys äidiltäni Eira(os.Verterinen) Kilpisettä ja itseltäni! Hienot sivut!
18. syyskuuta 2002 11:04:18

Nimi : Juha Auramo, Espoo
Löytyi : Surffasin ja löysin sivunne
Viesti : Onneksi olkoon!
Surffailin vain ja löysin hienot kotisivunne ihan sattumalta.
Terveisiä vaaan kaikille Vesterisille!
Juha Auramo
5. syyskuuta 2002 13:41:39

Nimi : Kari Vesterinen, Göteborg
Löytyi : Kuulin sukulaisilta
Viesti : Kiva kun löytyi hieno sukusivu, terveisiä kaikille Vesterisille. Hienoa syksynjatkoa.
3. syyskuuta 2002 23:38:11

Nimi : Jorma Vesterinen, Tuusulan Lahela
Löytyi : Kuulin sukulaisilta
Viesti : Hei kaikki sukulaiset. Muutin juuri tämän vieraskirjan ulkonäköä muiden sivujen kaltaiseksi ja
jatkan muutoksia myös muiden sivujen suhteen, kun vaan saan Untolta (puhjoht) uutta
aineistoa ja aikani riittää.
Otan mielelläni edelleen kommentteja sivuista tällä vieraskirjalla.
Terveisin: Tämänhetkinen sivujen päivittäjä.
30. elokuuta 2002 18:36:01

Vesteristen sukuseura

Vieraskirja
2000…2012-07

39(46)

Nimi : Unto Vesterinen, Vantaa
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Moi kaikille,
Kotisivut ovat saaneet taas paljon kiitosta. Siellä on kuitenkin edelleen vanhoja tietoja (se on
minun vika ja ne elävät koko ajan. Eivät siis valmistu koskaan.
Me tarvitsisimme jonkun apua, joka osaa visualisoida asioita ja ymmärtää PCn metkut. Kuten
vähänkään kuvallista esittämistä harjoittanut heti näkee, meidän sivut ovat vielä varsin
rauhattomat ja sekavat. Ts siellä on erilaisia kirjasimia, värejä, kuvioita, jotka eivät sovi
yhteen. Niihin pitäisi saada yksinkertainen mieleenpainuva ilme. Meillä on myös ideoita,
mutta toteuttamisessa tarvitaan ammattimaista apua.
Toivomme, että sellainen joka painii näiden asioiden parissa ilmoittautuu ja osallistuu hieman
talkoisiin.
Joka tapauksessa sivuja työstäneet veljet ovat tehneet hyvää työtä ja olemme kiitollisia!
Voikaa hyvin kaikki!
28. elokuuta 2002 10:43:31

Nimi : Marko Vesterinen, Göteborg
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Moi kaikki!
Vähan minä yllätyin kuin meinasin vihdoinkin maksaa uudestaan minun vanhan
kotisivuoseitteen. Houmasin että se oli varattu!? Mutta kiva oli että oseite tuli hyvän
käyttöön... Mukava sivu tämä. Pitää nyt vain löytää uusi hyvä osoite :-)
/Marko -Valokuvaaja Hurrimaasta
22. elokuuta 2002 0:11:52

Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Ah, nyt huonomuistisempikin muistaa osoitteen. Hienot sivut!
15. elokuuta 2002 20:01:48
Nimi : sanna-mari vesterinen, uusikaupunki
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Moi kaikki.. Ollaan Ruotsissa shoppailemassa ja välil oli aikaa tulla tänne rauhottumaan..
Huisin hauskaa kesää jokaiselle:)
10. elokuuta 2002 16:59:32

Nimi : Tiia Vesterinen, Helsinki
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Hei!
On kiva kun omalla suvullakin on kotisivut käytössä. Toivottavasti monet löytävät nämä sivut.
Hyvää kesää kaikille sukulaisille!
26. heinäkuuta 2002 20:00:46
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Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Toimiihan tämä linkki ja vieraskirjaankin jälleen pääsin.
Wooah...ihan international sukuseura, in English versiokin tulossa, GREAT !!!
25. heinäkuuta 2002 22:30:56
Nimi : Vesterinen Eeva-Liisa, Jyväskylä
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Tervehdys!
24. heinäkuuta 2002 12:51:18
Nimi : sirpa vesterinen, raahe-olkijoki
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : hyvin ikävää. kun ei päästy pieksämäelle täältä pohjoisesta. ihania ja aurinkoisia terveisiä
kaikille vesterisille
14. heinäkuuta 2002 21:35:56
Nimi : Mette Vesterinen, Ivalo
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : hienot sivut teillä
23. kesäkuuta 2002 23:13:42
Nimi : sanelma.suokko, TERVAJOKI-city
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Oli kiva käydä toisen sukuseuran sivuilla. mielenkiintoisia tapahtumia löytyy näköjään joka
suvusta. Terveisiä tekijöille ja sukuseuralaisille.
31. toukokuuta 2002 21:53:40

Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Harmi etten pääse sukukokoukseen. Juuri samana viikonloppuna on koulutusristeily
Tukholmaan. Mutta tuleehan niitä uusia tapahtumia ja mahdollisuuksia osallistua.
Hyvää Kesää Kaikille!
27. toukokuuta 2002 6:34:01
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Nimi : Timo Vesterinen, Helsinki (os. Halikko)
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Piti laittaa jo aiemmin, mutta nyt:
Terveiset ison meren takaa Emil ja Julia Westeriseltä!
He tulivat kuulemaan marraskuun 2001 kiertueemme (Helsingin Kaupunginorkesterin ja
Polyteknikkojen Kuoron) Sibeliuksen Kullervoa. Konsertin jälkeen sain nopean sight-seeingin
Manhattanilla, ja kylläpä oli Julia-tädillä kadut, kaistat ja osoitteet hallussa. Sanovat, että New
Yorkissa on paha ajella, mutta hienostipa se hältä kävi. Harmi, että minulla oli niin vähän aikaa
siellä. Vesteristen vieraanvaraisuus oli jälleen ylitsepursuavaa! Yhteyden heihin sain etukäteen
sähköpostilla.
Hyvää kesää kaikille Vesterisille!
3. toukokuuta 2002 11:02:49

Nimi : unto vesterinen, vantaa
Viesti : Muistakaapa tulla Pieksämäelle sukukokoukseen 8-9.6.02. Ilmoittautukaa Savonsolmu hotelliin
varaamalla huoneet ensi tilassa.
26. huhtikuuta 2002 21:22:15

Nimi : Minna Vesterinen, Turku
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Moi!
Tilasin sukukirjan isälleni ja olen työstänyt sukupuuta sen tietojen perusteella. On todella
mielenkiintoista nähdä, missä ne juuret oikein ovat! Kiitos tietojen keränneelle ja mukana
olleille. Aurinkoista kevättä kaikille sukulaisille!
16. huhtikuuta 2002 13:53:21

Nimi : Harry Smeds, Espoo
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Tervehdys
Sukututkijana ja viisinkertaisena Uudenkirkon Vesteristen jälkeläisenä suku kiinnostaa
minua. Yritin äskettäin yhdistellä ja osittain tarkistaa Leinon sekä Vesterisen sukukirjojen
tietoja. Näyttäisi, että ainakin vanhemmassa monisteversiossa Vesterisen sukukirjasta on
sekoitetu kahden Nuutin jälkeläisiä. Kysyisin, onko joku perehtynyt isonvihan jälkeisiin
Uudenkirkon Vesterisiin ja kiinostunut tarkistamaan näkemystäni, jos lähetän tietoja ? Voin
minä lähettää muutenkin jos asia kiinostaa.
Terv Harry Smeds
5. huhtikuuta 2002 8:56:39
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Nimi : ele
Viesti : Hienot sivut sulla :-)
4. huhtikuuta 2002 6:33:35

Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Olinpa unohtanut tämän sivun osoitteen, on vanhalla tietsarillani. Olen työssäni tavannut pari
Vesteristä hiljan ja piti lähteä surffailemaan ja etsimään tätä sivua, kun olisi kiinnostuneita
"sukulaisia", jotka haluaisvat myös surfata sivuillemme. Hauskaa Pääsiäistä kaikille!
27. maaliskuuta 2002 20:24:01
Nimi : Anna-Maija Vesterinen, Helsinki
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Missäs nykyään ovat seuran www-kotisivut? Kun ei enää vanha URL toimi?
17. helmikuuta 2002 22:16:25

Nimi : unto vesterinen, Vantaa
Viesti : Terve vaan,
Onpas kiva kun käytätte sivuja näin vilkkaasti. Eipä ole mennyt homma hukkaan. Kyllä niistä
vielä joskus hyvät tulee.
4. tammikuuta 2002 21:34:18
Nimi : Jari Vesterinen, Tuusula
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Tervehdys kaikille sukulaisille!
Eemil Westerinen on aika paljon isän näköinen, täytynee ottaa selvää kuinka läheistä sukua
ollaan.
26. joulukuuta 2001 19:14:55
Nimi : Eeva Vesterinen, Kerava
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Heissan, erittäin mielenkiintoista, että meillä on ylhäiset
vieraskirjasivutkin olemassa ! Sukukinkerit olis nasta juttu !
Kutsun voi lähettää, kunhan kinkerit on ajankohtaiset.
Tsemppiä kaikille, meillä on hyvä sukunimi.
14. joulukuuta 2001 12:01:28
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Nimi : Anna-Maija Vesterinen, Helsinki
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Onpa hienoa löytää tällainen sivu, millois on seuraavat sukukinkerit?
14. joulukuuta 2001 11:46:26
Nimi : Pirkko Kuu-Karkku, Somero
Viesti : Ihan mukavaa, että tällainen mahdollisuus on laitettu, että voi lähettää terveisiä kaukaisille
sukulaisilleen. Kiitos myös hänelle, joka aikoinaan keräsi sukukirjan. Siitäpä olen löytänyt
esiäitejäni suoraan alenevassa polvessa kuuden sukupolven verran. Isovanhempieni vihkipäivä
löytyi myöskin kirjasta.
Sanalla sanoen kirjasta on ollut oman itseni ja persoonani hahmottamiselle suuri apu!
Kiitokset vielä kerran.
8. marraskuuta 2001 15:48:30
Nimi : sirpa vesterinen, pattijoki- raahe-olkijoki
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : terveiset täältä Olkijoelta kaikille Vesterisen suvun jäsenille, Suomeen ja ulkomaille.
22. lokakuuta 2001 14:51:33
Nimi : Riitta Välivaara os.Vesterinen, Jyväskylä
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Löytyihän nämä Vesteristen sukuseuran sivut kun vähän etsin. Hyvää syksyä kaikille Vesterisille!
21. lokakuuta 2001 16:27:30
Nimi : Pirjo Kivioja, Luulaja,Ruotsi
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Terkkuja Ruotsista!!!
Käväisin täällä sukuseuran sivuilla (isä Vesterinen)katselemassa.
Olisi kiva kuulla teistä Vesterisistä enemmän tänne svea mamman maalle.
Mitenhän on, onko täällä lähistöllä vaikka meitä muitakin??
Hyvää syksyn jatkoa ja näkemisiin: Pirjo
14. lokakuuta 2001 23:20:47

Nimi : Timo Vesterinen, hki
Viesti : Hyvät ystävät!
Älkää unohtako "20. Antin soittoa" Kannonkoskella 28.10 Keskuskoululla alk. klo 14
5. lokakuuta 2001 11:17:54
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Nimi : Sari Vesterinen, Helsinki + Raahe
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Kuulin sivuista ni pitihän sitä tulla kattoon... ja ku tuli noit viestejä luettua ku hommasimme
isällemme suvusta tietoa ja sen viirin ni kiinnostus heräsi...
PS: kiitti Timo ku jaksoit etsiä oikean osoitteen ja saimme lahjan sankarille! =)
4. lokakuuta 2001 18:49:13
Nimi : Topi Vesterinen, Raahe
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Terkut täältä P-pohjanmaalta kaikille sukulaisille :)
1. lokakuuta 2001 9:24:34
Nimi : Timo Vesterinen, Helsinki
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Taas ameriikan sukulaiset ovat lehdissä (IS 20.8.2001). Kiintoisaa historiaa, VV:n 8/99 kirjoitus
kaimaltani on erittäin hyvä. Vesteriset eivät ole niin tiukkapipoisia kuin Jeffersonit ;-)
22. elokuuta 2001 8:31:40
Nimi : Mikko Vesterinen, Vantaa
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Moi kaikille Vesterisille! Ajatelkaas, ollaan kaikki sukua!!!
1. elokuuta 2001 16:29:01
Nimi : Mika Vesterinen, Jyväskylä
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Kaikille Vesterisille terkkuja!
31. toukokuuta 2001 21:33:29
Nimi : Tuula Vesterinen, Espoo
Viesti : Sukulaiselta löytyivät yhteystiedot ja kaikille Vesterisille terveisiä! Onnittelut vielä Niinalle ja
Mickelle Ruotsiin. Tulin hiljan Casper Bo Oskarin ristiäisistä Västeråsista, sisareni tyttären
poika. Voikaa hyvin myös siellä Ruotsissa ja liittykääpä jäseniksi ja yhdyshenkilöiksi Svea
mammam maalla :-)
28. helmikuuta 2001 17:14:15

Nimi : Terttu Nuutinen, Rautalampi
Viesti : Kaikille VESTERISILLE terveisiä ja kesäretkellä Virossa tavataan. Iloisiin näkemiin!
Terttu
10. helmikuuta 2001 20:02:34
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Nimi : Unto Vesterinen, Vantaa
Löytyi : Mainosbanneri
Viesti : Moikka,
Olen aikeissa vihdoinkin ryhtyä kirjoittamaan sivujen "tapahtumia" kohtaa. Katsotaanpa
jaksanko!
Huomasin kuitenkin sivuilla virheen: Juhlapuhujana sukujuhlassa oli Ervo, enkä minä. Samoin
puhe pidettiin päivällä, eikä illalla! Verhot olivat kyllä ikkunoissa, joten oli pimeää.
Hyvät veljet ja sisaret: Muistakaapa laittaa silloin tällöin pennosia sukurahaston tilille! Ei sillä,
että niitä kukaan niin hirveästi kaipaisi, mutta onpahan hyvä sanoa, että siellä on kasvamassa
stipendirahasto. Lasse kertoi jo hahmotelleensa säännöt rahastolle ja aikoo esitellä niitä vielä
tänä keväänä. Kyllä se siitä!
Voikaa hyvin kaikki!
4. helmikuuta 2001 19:35:10

Nimi : Seppo Vesterinen
Viesti : Terveiset Järvelästä ! Kaikkea Hyvää
vuodelle 2001- edelleen.
29. tammikuuta 2001 12:34:50

Nimi : Anski ( Margit A-M) Korhonen o.s. Vesterinen Tervosta
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Iloa, ihmeitä ja yllätyksiä kaikkeen uuteen alkavaan nyt ja vasta! Jollain lailla Vesterinen for
ever!
8. tammikuuta 2001 16:01:54

Nimi : Ari Vesterinen, Rovaniemi Mlk
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Terveiset Soljalle Ruåtsiin!
7. tammikuuta 2001 14:49:11

Nimi : Solja Vesterinen, Skene Sverige
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Oikein hyvää Uutta Vuotta kaikille Vesterisille!
1. tammikuuta 2001 14:16:12
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Nimi : Liisa Karinvaimo Vesterinen, Keuruu
Viesti : Mukavaa, että olemme nyt saaneet omat kotisivut käteväksi yhteydenpitovälineeksi. Kiitos
siitä Harrille ! Stressitöntä joulun aikaa kaikille Vesterisille !
9. joulukuuta 2000 8:39:02

Nimi : Jukka Vesterinen, Kouvola
Löytyi : Mainosbanneri
Viesti : Sukuseuran aviisi Vesteristen Viesti kertoi otsikolla "Verkko-Vesterinen" suvun ansiokkaasti
laadituista kotisivuista.
7. joulukuuta 2000 20:11:56

Nimi : Osmo Lindholm, Espoo
Löytyi : Hakumoottori
Viesti : Äitini puolelta Vesterisiä ja haeskelen tietoja suvustani josta aikomus tehdä kunnollinen
sukupuu
21. marraskuuta 2000 19:44:28

Nimi : Petri Vesterinen, Ivalo
Viesti : Tutustuin sivuihin. Ruskaterveisiä Ivalosta.
7. syyskuuta 2000 21:23:28

Nimi : Tanja Krouvi.ent.Vesterinen, Lahti
Löytyi : Kunhan surffailin
Viesti : Mukavaa syksyä.
27. elokuuta 2000 16:07:40

