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Perustavassa kokouksessa 

1949 olleet henkilöt 

saavat ilmaisen

yöpymisen Korpilahdella. 
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Pe 14.6.2019
Halukkaat voivat saapua jo perjantaina. 
Sukuneuvoston kokous klo 20.00 
Sauna ja iltapala. 

La 15.6.2019 klo 11.00 alk. 
Ilmoittautuminen ja majoittuminen,  
vapaata seurustelua, arpajaiset.

Lounas klo 12.00-13.00

Sukukokous klo 13.00-15.00
• Keski-Suomen kotiseutulaulu
• Puheenjohtajan tervehdys,  

Martti Rauhala 
• Petäjäveden kunnan tervehdys,  

hallituksen pj. Tapio Kokkonen
• Sääntömääräiset asiat, tilinpäätökset  

ja keskustelu

Kahvitauko klo 15.00 

Sukukokous jatkuu 
klo 15.40-16.40
• Sukulinjat avautuvat  
- esitelmä, sihteeri Jauri Varvikko

Uuden sukuneuvoston  
järjestäytymiskokous
klo 17.00

Sauna, yhteistä/vapaata ajanviettoa, 
makkaranpaistoa 
klo 17.00-19.00

Iltajuhla klo 19.00-23.00  
Juhlaillallinen seisovasta pöydästä,  
tangokuningas Amadeus Lundberg  
orkestereineen, musiikkia, tanssia 

Su 16.6.2019
Aamupala klo 8.00-10.00

Kiertoajelu klo 10.00-15.00 
Tutustumme suvun asuinsijoihin  
Kintaudella, bussikuljetus.

Lounas klo 14.00-15.00

Paluu opistolle lounaan jälkeen.  
Kotiinlähtö.
Huom. huoneiden luovutus klo 12.00 
mennessä. Jos lähdette kiertoajelulle, niin 
luovuttakaa huoneenne ennen retkeä.

Voitte valita osallistumisenne oman valintanne mu-
kaisesti. Osallistuminen on sitova, peruutukset 24.5. 
mennessä. Seura pidättää oikeuden muutoksiin.

TARJOILU 
 

Jussilan sukuseura ry vastaa sukulaisten  
ja heidän perheenjäsentensä ruokailu- 

kustannuksista perjantaina ja lauantaina 
(sis. pe iltapala, la lounas, iltapäiväkahvi, sauna-

juoma ja -makkara sekä juhlaillallinen)  
sekä sunnuntain bussikuljetuksesta. 

Sunnuntain lounas on omakustanteinen.

Ohjelma 



”Männikkömetsät ja rantojen raidat,
laaksojen liepeillä koivikkohaat,
ah, polut korpia kiertävät, kaidat,
kukkivat kummut ja mansikkamaat!”

(Keski-Suomen kotiseutulaulu)

JUSSILAN SUKUSEURA R.Y. perustettiin kesäkuun 
26 päivänä 1949. Seura otti jo perustavassa 
kokouksessaan ohjelmaansa sukututkimuk-
sen edistämisen. Sukukokous päätti vuonna 
1952 ryhtyä toimiin sukututkimuksen aikaan-
saamiseksi. Tutkimuksessa oli määrä selvittää 
sukumme elämänvaiheita niin kaukaisesta 
menneisyydestä kuin historiallisia asiakirjoja 
on saatavana. Perinteisesti hallitsijoilla ja muil-
la merkkihenkilöillä on ollut tarvetta selvitel-
lä sukulaissuhteitaan. Se, että sukuseuramme 
ryhtyi tutkituttamaan vanhan talonpoikaissu-

vun vaiheita, oli uraa uurtavaa ja kulttuurisesti 
merkityksellistä. Sukututkimusta edesauttoi 
erilaisten rekisterien syntyminen kuten väestö-
rekisteri ja kirkonkirjat. 

Esivalta on kerännyt tietoja vuodesta 1634 
henkiverovelvollisesta väestöstä henkikirjoik-
si lähinnä verotusta varten. Vanhimpia, aina 
1530-luvulle asti meneviä tietoja, on maakir-
joissa. Henkikirjojen ja maakirjojen tietoja 
täydentävät monet muut veroluettelot kuten 
kymmenysveroluettelot, karja- ja kylvöluette-
lot ja hopeaveroluettelot. Aiemmat sukututki-
muksemme ovat vieneet sukumme historian 
tuntemusta aina 1700- luvulle. Moderni suku-
tutkimus käyttää geenitutkimusta yhtenä su-
kututkimuksen keinona kartoittaa sukulinjoja. 
Geeni- ja perinteisen tutkimuksen ansioista 
sukumme syntypolut ovat ulottumassa jopa 
1500- luvulle. 

70 vuotta sukuseuraa

Tervetuloa
Korpilahdelle!

Tervetuloa  
koko perheen  

voimin 
 juhlimaan 

Korpilahdelle! 
Kaikki suvun 
jäsenet ovat 

tervetulleita!



 Sukuseura on perhe, jolla on aikojen takainen 
yhteinen menneisyys ja sukulaisuuden suoma 
Jussilaisten perhepiiri. Sukukirjojemme ku-
vitusta katsellessa vahvistuu myönteinen aja-
tus ”seurojen talolla tavataan”- sukuseurasta. 
Sukujuhlissa kiteytyvät toimintamme kaksi 
perustavoitetta sukututkimus ja ”sukuseurat”. 
Seuratoiminta punoo yhteistä verkkoa. Verk-
koa, jonka varassa voimme rikastaa niin suku-
juuritietoisuuttamme kuin sukutunnetta.    

”Sukuseurat” on juureva tapa olla koske-
tuksessa toisiimme. Kosketuksessa, josta jää 
muisto, tarina ja eväs arkeemme. Sukuseu-
ramme toiminta on sen syntyvuodesta 1949 
lukien pysynyt juureltaan samana, joskin 
laajentunut ja syventynyt. Ensimmäisten su-
kukokousten valokuvat henkivät keskinäistä 
arvokuutta, juhlavuutta ja ylpeyttä jussilai-
suudesta. Tapaamisten äänimaisemassa voisi 
kuulla iloisten kohtaamisten hymyileviä ääniä. 
Virallisten hetkien ympärille on kutoutunut 
puhuttelevia esityksiä, ajatuksia herättäviä 
esitelmiä, saunan henkeä, rytmin taikaa ja 

maukasta yhdessäoloa. Jussilaisten aika on ko-
koontua kesäkuussa juhlakokoukseensa 2019 
Korpilahden Alkio-opistolle todella hyvän 
suvun seuraan. Me tulemme taas. Tehkäämme 
yhdessä hyviä muistoja.

”Täällä on naapuri heimoni verta,
täällä on ystävä voittamaton,
tänne, ah, tänne on kaipaus kerta,
täällä on kaikki, mi kallista on!”

(Keski-Suomen kotiseutulaulu)

 
Heinolassa 15.2.2019

Martti Rauhala
Puheenjohtaja

Jussilan 
Sukuseura r.y.

Majoitus ja majoitusvaraukset
Huoneita voi tiedustella Alkio-opistosta 040-714 3449, 050-409 3004.
•  Majoitus la-su, 1hh 60,- /hlö   •  Majoitus la-su, 2hh 43,- /hlö
•  Majoitus pe-su, 1hh 120,- /hlö   •  Majoitus pe-su, 2hh 86,- /hlö
Lapset 4-12 v. 50 % alennus. Lapset alle 4 v. maksutta.

Hinnat sisältävät aamiaisen, liinavaatteet ja pyyhkeet. Vuoteita ei ole valmiiksi 
sijattu. Sijaamisesta erillinen maksu. Jokainen maksaa majoittumisen  
Alkio-opistolle suoraan avaimen luovutuksen yhteydessä.

Tiedustelut  ja ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset ruokavarausten vuoksi viimeistään 24.5.,  
Sonja Mäkinen, 0400 314004 tai sonja.makinen@kolumbus.fi
Ilmoittautuminen myös netissä: www.jussilaiset.fi



LIITY JÄSENEKSI!

Sukuseuran jäsenenä
pääset osalliseksi
nettisivujemme 
palveluihin!

Seuran jäsenmaksu on 15,- vuosi. 
Ilmoittautumiset Sonja Mäkinen, 
0400 314004 tai
sonja.makinen@kolumbus.fi
tai jussilaiset.myheritage.com  
sivujen kautta.

Oletteko muuttaneet tai onko perheessänne 
tapahtunut muutoksia, kuten nimen- 
vaihdoksia, avioitumisia, kuolemia tai  
syntymiä? Ilmoita muutoksista Sonjalle.

Sukujuhlien  
huippuvieraana 
tangokuningas 

Amadeus  
Lundberg!

Sukujuhlissa julkistetaan 
Jussilaisten uusi historiikki! 

Kaikki sukujuhliin  
osallistuvat seuran jäsenet 

saavat kirjan maksutta!

Jussilan suku

Jauri Varvikko



SEURAMME PITKÄAIKAISEN taloudenhoitajan ja 
hallituksen jäsenen Liisa Laajan liekki sammui 
94-vuotiaana Helsingissä 8.2.2019.

Liisa oli äitinsä Ida Mäkisen (o.s. Kiivanen) 
kanssa jo Jussilan sukuseuran perustavassa 
kokouksessa Jyväskylän työväentalossa vuona 
1949. Samalla hän liittyi myös seuran jäsenek-
si. Johtokuntaan ja saman tien sihteeriksi hänet 
valittiin 1955. Taloudenhoitajan tehtäviin hän 
siirtyi vuonna 1979.

Taloudenhoitajana Liisa oli tiukka ja säntilli-
nen ihminen. Hän oli hyvin tarkka siitä, mihin 
seuran varoja käytettiin. Varsinkin sukujuhlat 
ovat olleet suuri menoerä vuosien varrella. 
Juhlien alla Liisa budjetoi menot ja tulot ja 
lähes poikkeuksetta hän oli sitä mieltä, että 
menot pitää saada minimiin.

Hän ei kuitenkaan vastustanut juhlien järjes-
tämistä vaan näki, että jäsenistön on voitava 
myös pitää hauskaa yhteisissä tilaisuuksissaan. 
Tarpeen tullen pussin nyöriä sopivasti löysen-
nettiinkin.

Samalla kun seuran uudeksi puheenjohtajaksi 
vuoden 1955 kokouksessa valittiin Viljo Hepo-
nen, sihteeriksi valittiin Liisa Laaja, jota virkaa 
hän hoiti 24 vuotta.

Tuli vuosi 1979 ja kokous pidettiin Jyväskyläs-
sä. Silloin puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Jussila 
Varkaudesta ja Liisa valittiin edelleen johto-
kuntaan, mutta nyt myös seuran taloudenhoi-
tajaksi, jota tehtävää hän hoiti vuoteen 2012.

Jäsentiedotteen lähettämisen Liisa aloitti 
vuonna 1980 ja viimeisen 1992. Jäsentiedote 
lähetetään edelleen joka vuosi kirjoittajan 
vaihdellessa. Liisan aktiivinen panos vuosi-
kymmenten ajan seuran talouden kohentami-
seksi oli merkittävä.  

Kymmenet olivat ne kerrat, kun sukuseuram-
me hallitus piti kokouksiaan Liisan kotona 
Helsingin Raitamäentiellä.  Hänen lihakeitton-
sa ja kahvitarjoilunsa jäivät kaikkien mieleen.

Liisa oli iloinen ja aikaansaapa ihminen. 
Hänelle rakas harrastus oli laulaminen ja 
hän kuului Helsingin Työväen Sekakuoroon 
1940-1984.

Hän pani aina kortensa kekoon myös seuran 
myyjäisissä ja allekirjoittanutkin omistaa pari 
Liisan virkkaamaa päiväpeitettä ja tyynynpääl-
listä. Tässä hän oli tullut äitiinsä Idaan, jonka 
muistan tyttärensä kaltaisena touhukkaana 
osallistujana jo vuodelta 1964, jolloin ensim-
mäisen kerran aloin isäni Klaus Varvikon kanssa 
osallistua aktiivisemmin Jussilan sukuseuran 
toimintaan.

Kodin ja ammatin lisäksi Liisan yksi elämän-
työ oli sukunsa historian vaaliminen ja siitä 
kertominen jälkipolville. Jussilaiset ottavat 
hatun päästään. Kiitos Liisa.

Kari Varvikko
varapuheenjohtaja

Ansiokas työ suvun  
eteen päättyi

Liisa Laaja in memoriam



Puheenjohtaja Martti Rauhala, Puh. 044 9717808
Lammaskallionk. 21 as. 5, 18150 Heinola
martti.o.rauhala@gmail.com.

Sihteeri  Jauri Varvikko, Puh. 040-5125105
Pakilantie 98 A, 00670 Helsinki, jauri.varvikko@eepinen.fi

Rahastonhoitaja Sonja Mäkinen, Puh. 0400-314 004  
Jousitie 14 B 4, 01280 Vantaa, sonja.makinen@kolumbus.fi

Jussilan sukuseura ry.

Esityslista                                          15.6.2019
Sääntöjen 10 § määräämät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
4. Kokouksen sihteerin valinta
5. Pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Ilmoitusasiat
8. Kertomus yhdistyksen toiminnasta
9. Yhdistyksen tilikertomus ja toiminnantarkastajien  
 lausunnot 2015-2018 väliseltä ajalta
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntä- 
 minen sukuneuvostolle ja yhdistyksen vastuuhenkilöille
11. Seuraavasta sukujuhlasta ja pitovuodesta päättäminen
12. Liittymis- ja jäsenmaksun vahvistaminen alkavaa toimi- 
 kautta (2020-202 ) varten 
13.  Sääntömuutosasia
14. Sukuneuvoston jäsenten määrästä päättäminen
15. Sukuneuvoston valinta seuraavaa toimikautta (2019-202 ) varten
16. Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta  
 seuraavaa toimikautta (2019-201 ) varten
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen

Alkio-opisto
Tähtiniementie 26, 41800 Korpilahti | Puhelin 050-4093004 


