
 

Sisällys: 
Terveisiä vuosikokouksesta 
ja kokouspöytäkirja 
Suunnitellut matkat: 
- kevättä vastaan tulppaanien  
- maahan ja muuallekin  
- kesäretki Kannakselle 
Kuusikymppinen Kurkijokelainen 
Viirejä tarjolla 
Hallituksen kokouksen anteja 
Kirja-arviointi:  
”Seitsemän Veljestä – myyteistä faktoiksi” 
 

 

 



Sukuseuran vuosikokous pidettiin Anttolanhovissa elokuun 22. 
päivänä. Eteläisen Savon kauneimmille seuduille kokoontui 
mukava joukko Vepsiä ja Vepsän sukuisia. Osa saapui jo 
perjantaina iltasella majoittuen hovin tarjoamiin tiloihin. Iltaa 
vietettiin tulien äärellä tarinoiden iltahämyisen Saimaan 
kimallellessa taustalla. 
Vuosikokous pidettiin lauantaina upeassa kodassa, joka oli 
varustettu kaikin mukavuuksin. Alkuun nautittiin todella 
maittava lounas ja sitten puhuttiin asiaa ja hieman sen 
vierestäkin. 
Kokouksen päätteeksi nähtiin kuvia 
kesäiseltä matkaltamme Vepsään eli 
vepsäläisten asuinsijoille ja Syvärin 
taakse. Tästä matkasta oli edellisessä 
Viestissä oma tarinansa. 
Perinteitä pidettiin yllä ja ilta päätettiin 
mölkyn heittoon. Pelattiin tällä kertaa oikein kiertopalkinnoista.  
Voittajakin selvisi ja myönnettävä on, että saimme todellakin 
yllätysvoittajan. Aikaisemmissa ”harjoituksissa” ovat ihan toiset 
heittäjät vallanneet ensimmäiset sijat. Hyvä näin. 
Vuosikokouksen pöytäkirjasta otteita ohessa: 
 
2.§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi.  
Laillisuus todettiin ja siitä seuraa automaattisesti 
myös päätösvaltaisuus. 
 
3.§ Järjestäytyminen 
Puheenjohtajaksi valittiin Eino Vepsä Loimaalta 
Sihteeriksi Maikki Vepsä Helsingistä 
 
5.§ Kertomukset ja suunnitelmat 
Kuultiin toimintakertomus vuodelta 2008. 
Kuultiin talouskertomus vuodelta 2008 ja  
ajantasainen tilanne per 31.07.200   
Merkittiin tiedoksi kera lämpimin kiitoksin 
Kuultiin tilintarkastajien lausunto. 

 

Puheenjohtaja ja sihteeri 
tutustuvat asiakirjoihin  

 

Voittajat 



Puheenjohtajamme 
Terho selostaa Mölkyn 
salaisuuksia hyvin 
hoidetun 
joukkuekilpailun voiton 
tultua kotiin. Muut 
joukkueen jäsenet Helli 
Seppänen ja Antti 
Puukari poseeraavat 
vieressä. 

Hyväksyttiin Karjalaisen Nuorisoliiton 
pyyntö, että Vepsä Sukuseura liittyisi 
kannattajajäsenien joukkoon 50 euron 
kannatusmaksulla. 
 
Kuultiin toimintasuunnitelma 
seuraavaksi kaudeksi 
Kokoukselle esiteltiin talousarvio seuraavalle 
kaudelle. 
Kokous suositteli jäsenkunnalle internetiin avatun 
keskustelupalstan ahkeraa käyttämistä. 
 
6.§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus. 
Tilinpäätös vahvistettiin Tili- ja vastuuvapaus 
myönnettiin. 
 
7.§ Kokoukselle esitettiin kaksi ehdotusta 
kevätkauden 2010 matkoiksi:  
- Huhtikuussa ns Tulppaanimatka Belgiaan ja Hollantiin 
- Kesäkuussa Karjalan kannaksen kiertomatka ja  
käynti Konevitsan luostarissa 
 
8.§ Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 
Talousarvio hyväksyttiin. Kiitoksin merkittiin tiedoksi jäsenmäärän kehitys, 
mikä vahvistaa taloutta ja parantaa toimintaedellytyksiä.  Päätettiin 
vuosijäsenmaksuksi 10 euroa hengeltä ja 20 euroa perheeltä.  
80 vuotta täyttäneet vapautettiin jäsenmaksusta. 
 
9.§ Hallitus  
Päätettiin pitää hallituksen koko ennallaan eli puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja 4 jäsentä. 
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Terho Vepsä Lappeenrannasta 
Varapuheenjohtajaksi Liisa Vepsä - Hirvonen Imatralta 
Hallituksen jäseniksi valittiin: 
Seppo Vepsä Hattulasta, Maikki Vepsä Helsingistä 
Mikko Vepsä Lopelta, Eino Vepsä Loimaalta 
Hallituksen jäsenille korvataan matkakulut hallituksen kokouksiin joko 
julkisen liikenteen kustannusten tai polttoainekulujen perusteella. Hallitus voi 
nauttia kokouksissaan aterian Sukuseuran kustannuksella. 
 
10.§ Tilintarkastajat 
Tilintarkastajiksi valittiin Sirpa Vepsä ja Teijo Lehtinen Vihdistä Varalle 
Paavo Vepsä Espoosta ja Kirsti Heikkilä Nurmijärveltä 
 
11.§ Vuoden 2010 Kokous 
Kokous päätettiin pitää heinä – elokuun taitteessa 31.7 – 1. 8. 10 

 



 

Hallitus hankkii paikan sillä ohjeella, että lännen suunnalta 
 
13.§  Muut asiat 
Muita virallisia asioita ei ollut, vapaassa keskustelussa todettiin, että Tapio 
Vepsä edellisenä vuonna tuomat suuret Sukutaulujen koosteet olivat 
erinomaisia ja niitä kaivattiin uusien jäsenten saataville. Puheenjohtaja 
selvittää asiaa ja kokoaa saatavilla olevat taulut itselleen.  
Asiasta ilmoitetaan sukuviestissä ja netissä. 
 
 
 

 
Tulppaanimatkan toteutumisen 
ehtona on vähintään 30 hengen 
ryhmä, jolloin hinnaksi muodostuu 
noin 860 euroa hengeltä käsittäen 
matkat, kuljetukset, majoitukset 
kahden hengen huoneissa, sisään 
pääsyt, kanavaristeily Amsterdamissa 
ja oppaan palvelut. 
Jos saamme kasaan 40 hengen ryhmän, putoaa hinta noin 50 
eurolla, koska maakuljetukset ovat kiinteällä hinnalla. 
 
Lennot ovat Finnairin suoria lentoja Helsinki – Bryssel ja 
Amsterdam - Helsinki, lähtö keskiviikkona 14.04.2010 klo 7.35  
ja paluu sunnuntaina 18.04.2010 klo 22.10. 
Paikalliskuljetukset Belgiassa ja Hollannissa sisällä tehdään 
belgialaisella / hollantilaisella tilausbussilla. 
Matkan johtajana toimii Esko Vepsä, joka on elänyt Hollannissa 
ja Belgiassa eri pituisia jaksoja vuodesta 1967 ja johtanut 
alueelle lukuisia matkoja 
 
 
 



 
Ohjelma: 
14.04  Lento Brysseliin, kaupunkikierros,  
  illanvietto Merimieskirkolla 
15.04  Atomium, Euroopan Parlamentti,  
  ajo Antwerpeniin, kaupunkikierros 
16.04  Seeland (Hollannin etelärannikon 

patorakennelmat), Rotterdamin satama ja 
kaupunkikierros, illaksi Leideniin tai 
Amsterdamiin 

17.04  Tulppaanipuisto ”Keukenhof” ja 
silmänkantamattomat tulppaanipellot, 
ostosmahdollisuus (viimeisimmät sipuliuutuudet 
kaupan) 

18.04  Lisää kukkaloistoa, tutustuminen Amsterdamiin, 
lento kotiin. 

 
Ohjelmaa voidaan täsmentää lähtijöiden toiveiden ja tilanteiden 
pohjalta.  Tarkempi ohjelma lähetetään pyydettäessä 
 
Ilmoittautumiset Eskolle puh. 0400-430996 tai e-mail: esko@vepsä.net  
marraskuun 10 päivään mennessä, jolloin saamme matkan varmistetuksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Hallitus suunnittelee Vepsille taas matkaa Karjalan Kannakselle. 
Samalla käytäisiin Konevitsan saarella ja vietettäisiin mukava 
ilta Käkisalmessa sekä etsittäisiin se ”maailman suurin järvi”, 
joka oli kadoksissa viime kerralla. 
 
Alustava ohjelma on seuraava: 
10.06  
Lähtö aamuvarhaisella Kouvolasta, ajo Imatralle, mistä rajan yli, ajo Enson, 
Jääsken ja Antrean kautta Viipuriin, missä lounas ja yöksi Repinoon, missä 
päivällinen 
11.06 
Ajetaan Repino – Sakkola – Pyhäjärvi ja käydään Konevitsan luostarissa. 
Matkan varrella nautitaan metsälounas, illaksi Käkisalmeen, missä 
majoittuminen mökeissä sekä päivällinen. 
12.06 
Ajetaan Käkisalmesta Hiitolan kautta Kurijoelle, poiketaan ennen 
käymättömillä muistopaikoilla, mahdollisuus ajaa Elisenvaaran kautta 
Lahdenpohjaan ja yöksi Sortavalaan. Ruokailu päivällä kuin sissit metsässä ja 
illalla kuin herrat Hotellissa. 
13.06 
Kaupunkikierros ”suomalaisen arkkitehtuurin muistonäyttelyssä” (Sortavalan 
kaupungin vanhat suomalaiset rakennukset), Ruskealassa ”Herran Kukkaro” 
ja vanha suomalainen marmorilouhos, johon mahdollisuus tutustua. Ajo 
Wärtsilän kautta Kouvolaan, mihin saavutaan iltamyöhään. 
 
Kyytiin pääsee Lappeenrannasta ja Imatralta samoin pois. 
 
Kierros ajetaan Puolakan bussilla, kuljettajana kaiketi vanha 
tuttumme Veli-Matti juttuineen ja lauluineen. 
Alustava hinta 545 euroa sisältäen ryhmäviisumin / 20 henkeä, 
jos saamme kokoon 30 lähtijää, on hinta arviolta 460 euroa 
 
Matkan varmistamiseksi pyydetään kiinnostuneita 
ilmoittautumaan Terholle 10. 11. 2010 mennessä 
sähköposti: terho@vepsa.net tai puh. 050 – 469 5230 
 



 

Tasavallan Presidentti Urho 
Kekkonen osallistui puolisonsa Sylvi 
Kekkosen kanssa Kurkijoki - juhlille  

 

Marraskuun puolivälissä sanoma-
lehti Kurkijokelainen saavuttaa 
kuuden vuosikymmenen iän. 
 

 Lehden ensimmäinen näytenumero ilmestyi marraskuussa 1949 
ja heti seuraavana vuonna lehti alkoi ilmestyä kaksi kertaa 
kuukaudessa ja saman vuoden heinäkuun alusta alkaen lehti 
kannettiin tilaajilleen jo joka perjantai. Lehti olisi perustettu jo 
1946, mutta silloisen pula-ajan johdosta ei saatu paperia sen 
toimittamiseen. 
 Lehdelle oli syntynyt tarvetta, sillä evakot oli 
siirretty ympäri Suomea ja entiset naapurit, kyläyhteisöt ja suvut 
olivat joutuneet usein kauaskin toisistaan. Tarvittiin side, joka 
yhdisti, opetti ja neuvoi, lohdutti, antoi toivoa tulevaisuuteen. 
Lehti oli ja on edelleen avoin foorumi kaikelle ja kaikille. Silloin 
ei ollut mitään kriisiryhmiä meitä evakoita auttamassa.  
Piti auttaa itse itseään tai hakea tuskaansa tutun naapurin tukea.  
Kun entinen naapuri ei enää ollut siinä lähellä, ei voitu mennä 
iltaa istumaan ja vaihtamaan ajatuksia.  

Näkymä kirkonmäeltä 
sisämaahan päin. 
kuva Esko Vepsä 



 

Kurkijoen  Kojonsaaren maisemia, joihin 
saamme tutustua kesän Karjalan 
matkallamme.  Kuvan ottanut keväällä 
2008 Eino Vepsä 

 

Piti saada uusi 
keino sitomaan 
entisen kotiseudun 
asukkaita toinen 
toisiinsa. 
Näistä syistä syntyi 
Kurkijokelainen, 
maamme 
ensimmäinen 
pakkoluovutetun 
pitäjämme oma lehti 
todella suureen 
tarpeeseen. Lehden 
”synnyttäjät” arvioivat 
silloin, että olisi hyvä, jos 
lehti saataisiin pysymään hengissä vaikka kymmenen vuotta, sen 
pahimman ajan yli. Toive toteutui moninkertaisesti ja lehti 
edelleen voi hyvin vielä kolmen sukupolven jälkeen. Tosin se 
nykyään ilmestyy vain kaksi kertaa kuukaudessa 2005 alusta 
alkaen. Vuodesta 1997 lähtien lehden tilaaja- ja 
toimittajakuntaan tulivat mukaan hiitolaiset, entiset rajanaapurit 
Karjalassa. 
 Kurkijokelainen, kuten kaikki muutkin 
vastaavanlaiset pitäjälehdet, ovat tehneet arvokkaan tallennus- ja 
kulttuurimme siirtotyön tuleville polville. Ja työ jatkuu yhä 
edelleen, toivottavasti vielä kauan. Tutkijoille nämä kuuden 
vuosikymmenen lehdet yli 22000 sivuineen on oikea aarreaitta. 
Tervetuloa lehtemme 60-
vuotisjuhlaan Loimaan 
Heimolinnaan 15.11.2009 
klo 13.00. Juhlapuhujana on 
prof. Tauno Tiusanen. 
  

Eino VepsäEino VepsäEino VepsäEino Vepsä 



 

Hallitus kokoontui Lahdessa Aleksis Kiven päivänä liki täydessä 
kokoonpanossaan ja keskusteli lukuisista sukuseuran toimintaan liittyvistä 
asioista. Osasta on tässä Vepsä Sukuviestissä omat juttunsa (kuten matkat ja 
viiri yllä), loput saatte tässä tiivistetymmin: 
    ***** 
Vepsä Sukuviesti päätettiin painaa Lappeenrannassa. Lehden toimittaa Esko 
Vepsä, jolle materiaalin voi toimittaa. Seuraava numero saadaan aikaiseksi 
siten, että se saapuu lukijoille viikolla 50. Materiaalipäivä on 26.11. 
Toimittaja ottaa ilomielin vastaan juttuja ja kuvia, mieluimmin sähköisessä 
muodossa osoitteeseen esko@vepsa.net tai  
kirjeitse Esko Vepsä, Tullivuorentie 13B 00700 Helsinki 
Lehti tulee myös internetin palstoillemme heti ilmestyttyään. 
   ***** 
Jäsenmaksut pyydetään maksamaan marraskuun loppuun mennessä, jolloin 
päästään siihen, että yhden vuoden maksukertymä näkyy pääosaltaan saman 
vuoden kirjanpidossa eikä sitä tarvitse näin koota kahden eri tilivuoden 
tiedoista. Siis nyt maksuun vuoden 2010 jäsenmaksut. Eräpäivä on 30.11. 
   ***** 
Keskusteltiin isännän viiristä. Painokset ovat loppumassa. Vuosikokouksessa 
nostettiin esiin kysymys, onko tarpeen, että viirissä on sanallisessa muodossa 
nimemme Vepsä. Kantaa otettiin puolesta ja vastaan; kummallakin 
näkemyksellä on vahvat perusteensa. Jäsenkunnan ajatuksia otetaan mieluusti 
vastaan. Taiteilijan kanssa on asiasta keskusteltava myös. 
   ***** 

 
Hallitus pohti kokouksessaan Lahdessa 
Aleksis Kiven päivänä Sukuseuran viirien 
ja pöytästandaarien tilannetta. 
Nyt on jäsenkunnan aika ajatella joulua ja 
sitä, olisiko jollekin suvun jäsenelle hyvä 
joululahja tai syntymäpäivämuisto viereisen 
kuvan esittämä VEPSÄ SUKUSEURAN 
pöytästandaari. 
Marmorijalkaisen koristuksen hinta on  
30 euroa ynnä postikulut. 
Tilata voi puheenjohtajalta. 
terho@vepsa.net  



Kevättalvelle ajatellaan taas lounas- ja kulttuuritapaamista Helsinkiin. 
Suomalainen Klubi oli ehdotuksena esillä ja päivänä 13. 03. 2010, jolloin 
Talvisodan päättymisestä tulee kuluneeksi 70 vuotta. Suomalaisen Klubin 
ravintola ei ole normaalisti lauantaisin avoinna, mutta odotamme tuon päivän 
osalta vahvistusta, josko tekisivät poikkeuksen. Pankaa päivämäärä kuitenkin 
jo almanakkaanne.  
Joulun Sukuviestissä tiedämme varmasti täsmällisemmin asiasta. 
   ***** 
Ensi kesän tapaaminen ja vuosikokous pidettäneen Mustialan kartanolla. 
Asiasta saadaan tarkempaa tietoa kevään mittaan, mutta päivämäärä on syytä 
merkitä heti vuoden 2010 allakkaan. Se on 31.07 – 01.08 siten, että kokous 
pidetään lauantaina 31.07 
   ***** 
Hallitus kirjasi jäsenluetteloon 6 uutta jäsentä. 
   ***** 
Saatiin tiedoksi Sukuseuran taiteilijan Mikko Vepsän eli kuvataiteilija Mikael 
Vesperin viimeisin työ; Aleksis Kiven Seitsemän Veljeksen sekä 
Nummisuutarien tapahtumapaikoista kertovan teoksen kuvittaminen. Teos oli 
nähtävänä hallituksen kokouksessa ja sitä saa taiteilijalta Lopelta 27 euron 
hintaan. Teoksen arviointi omana juttunaan.. 
   ***** 
Hallituksen kokouksessa oli mukana ”asiantuntijaraati”, joka viereisestä 
pöydästä ilmaisi näkemyksiään ja mietteitään käsiteltävinä olleisiin asioihin 
saaden joskus jopa päättäjien pöydästä myönteisiä tuntemuksia aikaiseksi. 
Oli hienoa olla mukana pohtimassa yhteisiä asioita ja tulevaa toimintaa, 
tuumaavat raadin jäsenet Ismo ja Esko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mikael Vesperin suunnittelemaa 
rintamerkkiä eli pinssiä on saatavilla 3 € 
hintaan. Pinssin kuva-aiheena on 
pöytäviirissäkin oleva tunnuksemme ja sen 
kehyksinä Vepsän Talon ikkunapuitteet, 
jotka on kuvattu Äänisen rannalla 
sijaitsevasta Vepsän Museosta Soutjärvellä. 
Tilaukset Terholle 050 - 469 5230 tai 
sähköpostilla terho@vepsa.net  



 

 

Lopella pitkään vaikuttanut 
kulttuuripersoona Ahti Gåpå ja hänen 
hengen heimolaisensa vihtiläinen Heikki 
Harju ovat toimittaneet perusteellisen 
selvityksen Aleksis Kiven kirjallisen tuotannon taustalla olleista 
henkilöistä ja maisemista. 
Kirjan taustalla vaikuttavat kirjoittajien sukutaustat ja toisaalta 
yleisessä Kivi tulkinnoissa vallinnut sulkeutuneisuus koskien 
erityisesti uskomusta, että niin Seitsemän Veljeksen kuin 
Nummisuutarien esikuvien täytyi olla Nurmijärveltä, missä 
kirjailija eli viimeiset vuotensa. 
Kirja esittelee raskaalla otteella viittein tuettuna perusteellista 
todistelua paikkojen ja henkilöiden loppilaisuudesta esitellen 
samalla Aleksis Kiven elämän sellaisia vaiheita, joista on näihin 
aikoihin asti varsin vaiettu. 
 
Kirjan kuvituksessa on käytetty sekä taiteilija Erkki Tantun  jo 
tunnettuja kuvia Kiven teoksista kuin erityisen ansiokkaasti esiin 
pääsevän kuvataiteilija Mikael Vesperin piirroksia, jotka 
tukevat kerrontaa oivalla tavalla. Lisäksi kirjassa on runsaasti 
valokuvia paikoista, joiden kirjoittajat kertovat esittävän 
alkuperäisiä veljesten asuinpaikkoja. 
 
Suhteellisen kevyellä läpi lukemisella teoksesta saatu kuva antaa 
varsin vakuuttavan selvityksen väitteelle, että Aleksis Kivi olisi 
Lopella oleskellessaan valinnut juuri sieltä aiheet ja maisemat 
”eteläisessä Hämeessä” sijaitseville Seitsemän Veljeksen 
tapahtumapaikoille. 
 
Kirja kannattaa lukea. Omakseen sen saa Mikko Vepsältä Lopen 
Sajaniemessä eli taiteilija Mikael Vesperiltä. 
 

Esko VepsäEsko VepsäEsko VepsäEsko Vepsä    



Vepsä – nimisten ja –sukuisten yhdistys, joka vaalii 
Karjalaisuutta, pitää yhteyttä jäseniinsä, matkailee menetetyn 
Karjalan alueella vieraillen Vepsien kotipitäjissä. 
Vepsä Sukuseura kokoontuu kahdesti vuodessa; kevättalvella 
Helsingissä lounas- ja kulttuuritapaamiseen sekä kesällä 
vuosikokoukseen. Jäsenmaksu 10€ / 20€ 
 
Hallitus 
Puheenjohtaja  Terho Vepsä, Lappeenranta 
Varapuheenjohtaja  Liisa Vepsä-Hirvonen, Imatra 
Sihteeri  Maikki Vepsä, Helsinki 
Jäsenet:  Mikko Vepsä, Loppi 
   Eino Vepsä, Loimaa 
   Seppo Vepsä, Hämeenlinna 
 
Hallitus edustaa seuraavia Vepsien kotipitäjiä:  
Kurkijoki, Jääski, Antrea, Impilahti 
 
Kotisivut: www.vepsa.net 
Pankkiyhteys: OP Kangasala 510400 - 40058103 

Vastaava Toimittaja:  
Esko Vepsä, Tullivuorentie 13B, 00700 Helsinki 
esko@vepsa.net, puhelin 0400 - 430996 
Aineistoa otetaan mieluusti (sitoumuksetta) vastaan 
Seuraavan numeron aineistopäivä on 26.11.2009 ja 
ilmestymisajankohta viikko 50 


