
Vepsä 

Viesti  

Toukokuu 2015 

 

Äänisen etelärannalla joitain vuosia sit-

ten, kun Vepsät vierailivat Vepsässä  

 

Alla Villa Vesperin Amphi-teatteri, tämän 

vuoden sukuseuran kokoontumispaikka.  



VELJENI  

LEIJONAMIELI 

Tänään eduskuntavaalit huipentuvat päätökseensä. Kokemus on ollut mielen-

kiintoinen ja haasteellinen. Monta asiaa matkan varrella olisin kampanjoinnissa-

ni tehnyt toisin, jos olisin heti alusta asti omannut nämä tiedot mitä minulla nyt 

on.  

Parasta on ollut ihmisten tapaaminen. Uusia ystäviä olen saanut paljon ja jotka 

säilyvät ystävinäni ja joiden kanssa yhteistyö jatkuu vaalituloksesta riippumatta. 

Vanhoja ystäviä, entisiä työtovereita ja tuttuja on löytynyt paljon matkan varrel-

la. Sähköpostiviestejä on tullut lukuisia. Tukijoukot ovat työnsä ja muun elä-

mänsä ohessa auttaneet parhaansa mukaan. Tuhannet kiitokset teille kaikille! 

 

Lopuksi haluan jakaa henkilökohtaisemman asian. Yhden syyn miksi lähdin 

mukaan eduskuntavaaliehdokkaaksi. Minulle rakas , minua kymmenen vuotta 

vanhempi 18.2.1995 kuollut isoveljeni Erkki Vepsä oli ilmoittautunut toisesta 

puolueesta ehdolle. Kesken vaalitaiston alkua hän sai kuitenkin aivoverenvuo-

don. Häntä ei pystytty pelastamaan hyvästä hoidosta huolimatta. Politiikka on 

kovaa peliä. Hänen nimeään ei kuitenkaan poistettu silloisilta vaalilistoilta. 

Kuollut veljeni sai 169 ääntä. 

 

Tänään on Erkin syntymäpäivä. Hän täyttäisi 68 vuotta. Mietin pitkään ehdok-

kuuttani. Erkin syntymäpäivän osuminen täksi samaksi päiväksi oli yksi syy 

ratkaisuuni. Haluan kunnioittaa näin Erkin muistoa. Maailmanparantajia mo-

lemmat. Välillä kampanjointi oli rankkaa ja mielessä kävi jo, jaanko veljeni 

kohtalon. Onneksi näin ei käynyt. Elämä jatkuu vaalien jälkeen, kävi miten kä-

vi. Minulla on ammatti ja työ, jota rakastan tehdä. Maailmaa voi parantaa pa-

remmaksi paikaksi elää pieni pala kerrallaan ja aina parantaminen on hyvä aloit-

taa omasta itsestään ja toimistaan. 

 

Kiitos kaikille luottamuksesta ja haluan toivottaa hyvää kevättä kaikille minua 

tukeneille ja äänestäneille  

Nyt menen sytyttämään kynttilän Ruskeasannalle ja vien punaisia ruusuja Erkin 

ja samalla äitini Annikki ja isäni Arvo Vepsän haudalle. 

      Kiitollisena Sinikka Vepsä 

Puheenjohtajalta 

Eduskuntavaalien  

äänestyspäivän iltana 

 



Viestin toimittaja haastatteli pu-

heenjohtajaa tuoreeltaan vaalien 

tuloksen ratkettua. Ohessa kysymyk-

set ja Sinikan antamat vastaukset 

lyhentämättöminä. Saamme hieman 

valaistusta siihen, mitä vaalityö oi-

keasti on ja mitä se antaa tekijäl-

leen, vaikka jäisikin rannalle. 

 

Mikä sai sinut mukaan politiik-

kaan? 

 Politiikkaan minut sai mukaan huoli ikäihmisten ja nuorten tilan-

teesta sekä SOTE-uudistus. Lasten opiskeluaikoina tein vakituisen muistisai-

raiden asukkaiden ryhmäkodin osastonhoitajan työni lisäksi satunnaisti vii-

konloppuisin työtä kotihoidossa ja järkytyin. Iso osa pääkaupunkiseudun 

ikäihmisistä elää yksin, hissittömissä kodeissaan vankeina riittämättämän 

kotihoidon varassa. Aivan liian muistisairaita ihmisiä asuu turvattomina ko-

deissaan. Nuorten puute opiskelupaikoista ja kasvava nuoriso työttömyys oli 

toinen tärkeä syy. Monipuolisen sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työko-

kemukseni ja käytännön kokemukseni 30 vuoden ajalta koin tärkeäksi mah-

dollisuudeksi jakaa asiantuntemustani sote-uudistukseen. 

Entä lähtemään ehdolle Eduskuntaan 

 Samat asiat nousivat esille kun asetuin eduskuntavaaliehdokkaak-

si. SDP pyysi minua ehdokkaaksi kun pitkään Helsingin valtuustossa vaikut-

tanut sh ja oh muutti Seinäjoelle. Eduskuntavaaliehdokkuuteen suostuin 

myös isoveljeni Erkki Vepsän muistoksi. 19.4 oli hänen syntymäpäivänsä. 

Hän kuoli 18.2.1995 kesken vaalitaiston ja kuollutta veljeäni ei poistettu 

eduskuntavaaliehdokaslistoilta. Kuollut veljeni sai tuolloin 169 ääntä. 

Onko ensikertalaisen asemasta etua vai haittaa vaalityössä? 

 Ensikertalaisella ei juuri olekaan kuin esteitä edessään. Julkisuu-

den puuttuminen on yksi este. Jos olisin osallistunut vaikkapa Tanssii tähtien 

kanssa kilpailuun niin tilanne olisi ollut jo ihan toinen. Kilpailu puolueen 

sisällä on kovaa. Ensikertalaisella ei ole nimekkäitä tukijoita eikä rahallista 

tukea takanaan. Puolue kyllä koulutti kampanjan suhteen, mutta kantapään-

kautta monen asian sai oppia. Monta asiaa olisin tällä tiedolla tehnyt kam-

panjassani toisin. 

 

Sinikan pihalla Hauholla vietettiin hienoja 

hetkiä vuosi sitten 



Kampanjan muodot? 

 Olin usean vuoden ajan tavannut SPR:n ensiapukouluttajana eläke-

läisryhmiä ympäri Helsinkiä ja puhunut sairaskohtausten ensiavusta ja ravin-

tosuosituksista. Tämä lisäsi tunnettavuuttani ikäihmisten parissa. Jalkauduin 

työni ohella tammikuun alusta viikottain ja lopulta lähes päivittäin työpäiväni 

jälkeen ja jaoin esitteitäni kädestä käteen ja mainostin edullisissa paikallis-

lehdissä pienillä ilmoituksilla. Lomaa työstäni pidin vain yhden viikon, en-

nakkoäänestys viikon. 

Entäpä kustannukset? Tukiko puolue? 

 Kampanjani meni 95 % omasta kukkarostani ja maksoi minulle 

noin 5000€. Kahdelta puolueen paikallisyhdistykseltä sain rahat kahteen pai-

kallislehti-ilmoitukseen ( noin käyntikortin suuruiseen). Tehy-lehti anoi 60% 

alennusta lehti-ilmoituksestaan ja yksittäisiltä henkilöiltä sain tukea pieniä 

summia. Omia säästöjäni siis käytin. Tingin auton vaihdossa. Nykyinen Nis-

san Micrani maksoi 1300€ ja toimii moitteettomasti eli jätin 6300 € auton 

ostamatta. 

Liki 1500 ääntä! Miltä tuntuu? 

 Äänimäärä vetää nöyräksi. Olen todella kiitollinen noin ison jou-

kon luottamuksesta. Helsingissä jätin monta julkkista taakseni ja oli 22. eh-

dokkaasta sijalla 9. Harmittaa vain puolueen heikko kannatus, mutta kieltä-

mättä puolueellani on peiliin katsomisen paikka. Meitä arjen asiantuntijoita 

tarvitaan lisää. 

Kantaako kokemus seuraaviin vaaleihin? Miltä tuntuu? 

 Nyt on takki tyhjä. Onneksi ensi vuosi on vaaliton vuosi. Mietitään 

ensin kunnallisvaalit ja katsotaan sitten asia kerrallaan. Nykyisen työni ja 

luottamustoimieni  hyvin hoitamiseen haluan panostaa. Pieni maailmanpa-

rantaja minussa asuu aina. Heikompien puolustaminen on perintöä isältäni. 

Ja sitten jotain meille muille lopuksi! 

 Vanhempamme ja Vepsien isovanhemmat  maksoivat kalliin hin-

nan itsenäisestä Suomesta samoin kuin kaikki tämän hetken ikäihmiset. Työl-

lään he ovat rakentaneet hyvinvoivan Suomen. Taloudellisten vaikeuksien 

keskelläkin meillä on varaa ja meidän pitää huolehtia ikäihmisistämme hyvin 

samoin kuin lapsista ja nuorista. Sote-uudistuksen on taattava hyvä hoito ja 

huolenpito kaikille tasapuolisesti. 



Vepsä Sukuseura ry:n vuosikokous 

pidetään kesätapaamisen yhteydessä 

LOPEN Villa Vesperissa lauantaina 

15.8.2015. 

Ohjelma on seuraava: 

Lauantai 15.8 

klo 12.oo Lounas  

Sajaniemen Taidemäellä hinta 5.- 

klo 13.3o vuosikokous  

Villa Vesperin Amphi-teatterissa. 

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. 

Keskustellaan Sukuseuran tulevaisuu-

desta ja päätetään jatkosta. 

Klo 15.oo (noin) välikahvi ja Karja-

lan piirakoita 

Klo 16.oo Kulttuuria ja musiikkia 

Klo 18.oo Lähtö majapaikkaan  

Lopen seurakunnan kesäkodille, mis-

sä ohjelma jatkuu mm Mölkyn pelillä, 

saunomisella ja iltapalalla. 

Majoittujille sauna ilmainen!! 

Kesijärven majoitushinnat: 

Yöpyminen omin lakanoin   19.40 

Iltapala     5.oo 

Aamiainen    6.6o 

Lapset 2—14 vuotta  50% 

Talon lakanat   12.oo 

 

ILMOITTAUTUMISET  

31.5 mennessä esko.vepsa@jippii.fi 

tai puh. 0400 430996  tai kirjeellä 

Esko Vepsä,  

Tullivuorentie 13 B 00700 Helsinki 

Tervetuloa kesän tapaamiseen!   



Mitä Vepsä Sukuseuralle kuuluu? 

Alku 

Kaikki alkoi siitä, kun Tapio Vepsä alkoi 

miettiä sukuaan ja sitä, olemmeko kaikki 

Vepsät sukua toisillemme.  

Tapio lähetti kirjeen kaikille Vepsille 

Suomessa ja sai kopme mapillista vas-

tauksia. Näistä vastauksista hän kokosi 

mahtavan lakanan, jossa ovat kaikki sel-

vitetyt Vepsän suvut esitettynä. 

Ensimmäinen kokous 

Ensimmäinen kokous pidettiin 1998 Kan-

gasalan Urussas, missä meitä oli hyvän 

matkaa toista sataa henkeä mukana. Su-

kutaulut olivat suuren mielenkiinnon 

kohteena. Moni tapasi serkkuja ja kaukai-

sempia sukulaisia, joista ei ollut tiennyt. 

Innostus oli mahtava. 

Homma vakiintuu 

Vuosittain pidettiin kokoontumisia laival-

la risteillen, vieraillen Luumäellä, Karja-

lan Portilla, Lopella, Loimaalla, Vepsän 

saaressa, Verlassa, Lappeenrannassa ja 

Hauholla. Ajatuksena oli vuorotella itäi-

sen suomen ja läntisten maakuntien välil-

lä, koska meitä löytyy vähän kaikkialla. 

Matkoja 

Matkoja tehtiin heti alusta asti. Ensim-

mäinen yhteinen oli risteily Vikingillä 

Viron rannikolle. Luovutetussa Karjalas-

sa käytiin useita kertoja. Ääniselle mat-

kattiin ja käytiin Kizin saarella ja Vepsä 

museolla. Vähitellen into matkailuun 

hiipui niin kuin kokouksiinkin osallistu-

minen. 

Entä nyt? 

Sukuseuralla on oma rintamerkki ja isän-

nän viiri. Seuran paitakin tehtiin ja myy-

tiin loppuun. Pärnussakin käytiin. 

Helsingissä järjestettiin kahtena talvena 

ohjelmallisia kokoontumisia, tai olisi 

järjestetty, jos osanottajia olisi tullut.. 

Paikat oli varattu, ohjelmista sovittu ja 

Viestissä ilmoitettu. Ei innostanut. 

Särää on syöty vaihtelevalla joukolla 

Lemillä. Viimeiseen Särä-lounaaseen 

lienee osallistunut kourallinen vepsiä, 

joten sekin päätyi lopulta muistojen jouk-

koon. 

Kotisivut 

Ensimmäiset kotisivut ja niiden yhteydes-

sä @vepsa.net sähköpostiosoitteet saatiin 

jo moniaita vuosia sitten, kiitos Terhon ja 

Janin. Palveluntarjoaja lopetti homman ja 

jäimme ilman sivuja ja osoitteita. 

Reilu vuosi sitten avattiin uudet sivut. 

Nyt oli asialla Esko. Sivuilla on vierailtu 

vuoden aikana noin 2800 kertaa.  

Tulevaisuus? 

Tulevaisuus on kiinni siitä, saammeko 

uusia ja ehkä nuorempia toimijoita halli-

tukseen ja muihinkin hommiin. 

Karjalan-matkoja voidaan tehdä nyt pie-

nemmiläkin porukoilla. Ei tarvitse yrittää 

saada koko bussilastia liikkeelle, kahdek-

san henkeä täyttää Sepon vankkurin. 

TULE LOPELLE RAKENTA-

MAAN UUTTA TULEVAISUUT-

TA VEPSÄ SUKUSEURALLE 



Muutama kuva menneiltä vuosilta: Lemetin motin muistoristi Karjalassa, viime 

kesän mölkkymestaruus vaihtoi haltijaa, Jaakkiman kirkossa vuosia sitten 



Miksi Sukuseuran Viestin mukana tulee Villa Vesperin mainos?? 

Selitys 1: Kokoonnumme Villa Vesperissä kesällä kokoukseemme ja viihty-

mään maisemassa, joka on samalla syvää korpea ja taiteilijan ateljeemiljöötä. 

Mikko eli taiteilija Mikael Vesper tarjoaa ystävällisesti tilat käyttöömme ja 

esittelee kotiaan ja ateljeetaan meille. 

Selitys 2: Olkoon tämä mahdollisuus innostamassa muitakin taitavia ja 

osaavia Vepsän sukuisia tulemaan esiin myös Viestin sivuilla. Julkaisemme 

kaikkien sukuseuramme jäsenten tiedotteita lehden palstoilla, kun tilaa on. 

Tällainen oheispostitus on myös mahdollista.  

************************************************************** 

Karjalaan Karjalaan 

Hei! Olen perustanut yhden miehen valmismatkaliikkeen ja matkatoi-
miston. Ajan 1+8 paikkaisella VW-Transporter-pikkubussilla maksi-
missaan 8-hengen ryhmiä Karjalaan. (Siis myös tuolle alueelle jota 
nykyisin Venäjäksi kutsutaan.) 
Hankin viisumit ja majoituspaikat. 
Olen rekisteröitynyt matkanjärjestäjäksi kilpailu- ja kuluttajavirastoon. 
Mikäli olet kiinnostunut lähtemään suvun vanhoille kotiseuduille, so-
tahistorian paikoille tai tutustumaan Karjalan mahtavaan luontoon ja 
nähtävyyksiin, niin otahan yhteyttä. Räätälöin sinulle ja ryhmällesi 
juuri teille sopivan matkapaketin toiveittenne mukaan. 
Olen luonto-opas ja yritykseni nimi on sen mukainen:  
Luontopalvelu Pandari 
Löydät tietoni myöskin netistä: www.luontopalvelupandari.com 
Seppo Vepsä, Luontopalvelu Pandari 
Purkalontie 85,  13880 Hattula, puh. 0400-166957 
seppo.vepsa@gmail.com    y-tunnus 1125434-8 

KESÄN MATKAT KANNATTAA VARATA NYT. 
************************************************************** 

Vepsä Sukuseura ry, perustettu 1998, kotipaikka Kangasala 

Puheenjohtaja Sinikka Vepsä, sihteeri ja rahastonhoitaja Esko Vepsä 

osoite Tullivuorentie 13B 00700 Helsinki, puhelin 0400 430996 

sähköposti: esko.vepsa@jippii.fi 

Pankkiyhteys: Kangasalan Seudun Osuuspankki FI09 5104 0040 0581 03  

Jäsenmaksu 10 euroa henkilö tai 20 euroa perhe / vuosi 

http://www.luontopalvelupandari.com
mailto:seppo.vepsa@gmail.com

