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Hyvät sukuseuran jäsenet,

Alkutalven harmaudessa on hyvä muistella viime kesän mukavia hetkiä ja kohokohtia. Heti mieleen tule-
vista on heinäkuinen sukukokouksemme Kainuussa. Silloin paistoi aurinko luonnossa ja mielissä.  Muutoin 
taisimme aika harvoin nähdä aurinkoa viime kesänä. Kajaani, Paltaniemi, Suomussalmi avasivat meille 
kainuulaisen kansanosan historiaa ja nykypäivää mainioiden oppaiden avulla. Sihteerimme Sirpan laatima 
matkakertomus löytyy tämän kirjeen sisäsivuilta. Sukuseuralle tulleista runsaista myönteisistä palautteista 
päätellen kokous ohjelmineen onnistui erittäin hyvin. Toki kiitosta on mukava saada, kun näin ison ko-
kouksen järjestäminen vaatii hallitukselta monenlaisia ponnistuksia. Meitä oli mukana 104 sukuun kuu-
luvaa niin, että määrä hämmästytti kajaanilaisen matkatoimistonkin. Osanottajien tyytyväisyys rohkaisee 
hallitusta suunnittelemaan seuraavaa sukutapaamista sukuseuran 30-vuotisjuhlan merkeissä kesällä 2015. 
Varsinaisessa sukukokouksessa sunnuntaina 15.7. päätettiin mm. jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu pi-
detään ennallaan eli se on 12€/vuosi. Kokouksen puheenjohtaja Elli Aaltonen painotti kovasti jäsenmaksun 
maksamisen tärkeyttä.  Totta on, että meitä jäseniä sukuseurassamme on lähes tuhat, joista vain vajaa puolet 
maksaa jäsenmaksunsa. Jokainen ymmärtää, että näin suuren jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen, jäsen-
kirjeen painatus ja postitus ovat aikamoisia menoeriä, samoin kuin sukututkimuksen vaatimat ATK-kulut ja 
ohjelmapäivitykset.  Yhdistyksen nettisivutkin kaipaavat kohentamista ja laajentamista jäsenten ja sivuilla 
kävijöiden iloksi ja hyödyksi.  Ryhdistäytymisen paikka on nyt; maksakaamme jäsenmaksumme heti, kun 
tämä kirje postilaatikkoon kolahtaa! Jos kirje häviää laatikon pohjalle tai mappi ö:hön, asia unohtuu. 

Erovuoroiset hallituksen varsinaiset jäsenet Aki Leskinen, Sirpa Leskinen ja Marja-Leena Leskinen sekä 
varajäsenet Hannu Leskinen ja Lauri Leskinen valittiin uudelleen seuraavaksi kuusivuotiskaudeksi.  

Hallituksen kokouksessa lokakuussa pohdimme Leskisten sukututkimuksen tulevaisuutta.  Tähän asti koko 
tutkimus on ollut lähinnä yhden sukututkijan harteilla. Sukukirjassa, joka ilmestyi vuonna 2000, on 32 000 
Leskis- sukuun kuuluvaa henkilönimeä.  Vuoden 2000 jälkeenkin sukututkimus on jatkanut.  Tämän hetken 
rekisteri yltää jo yli 40 000 henkilönimeen.  Jotta Leskisten sukututkimus olisi riittävän leveillä hartioilla ja 
jatkuvuus turvattu, hallitus peräänkuuluttaa apulaisia sukututkimukseen. Tutkiminen on tänä päivänä paljon 
helpompaa kuin vuosia sitten. Sukuhistoriallinen yhdistys on digitoinut alkuperäisiä kirkonkirjoja ja lisäksi 
on muita vastaavia historiankirjoja jopa puhtaaksi kirjoitettuina, joita nyt voi tarkastella netissä eikä tar-
vitse istua arkistossa.  Homma on varmasti yhtä haastavaa kuin ristikoiden ratkominen ja löytäjän ilo yhtä 
suuri.  Vanhojen kirkonkirjojen penkominen on tavallaan myös jännittävää salapoliisin työtä. Ei koskaan 
tiedä, mitä paljastuu.  Aikaisempaa sukututkimuskokemusta ei tarvitse olla, riittää kun sinulla on tietokone, 
internetyhteys ja kiinnostus sukututkimukseen.  Selattavaa riittää vaikka useammallekin halukkaalle vielä 
vuosiksi eteenpäin.  Ottakaa yhteys Raimoon, jolta saatte tarkemmat ohjeet, miten ja mistä aloittaa, niin 
kukaan ei tee päällekkäistä työtä ja tutkimus nopeutuu.  

On ilo toimia virkeässä, osallistuvassa sukuseurassa.  Lausun parhaat kiitokseni kaikille kuluneesta vuo-
desta.  Hyvää joulun aikaa ja kaikkea hyvää tulevalle alkavalle vuodelle 2013.

Marja-Leena Leskinen
puheenjohtaja



Leskiset Kainuun maisemissa 13.–15.7.2012

Sukuseura Leskiset ry:n sukukokoukset on tavattu järjestää kolmen vuoden välein. Viimeisimmät kokoukset 
ovat suuntautuneet naapurimaihin: Pietariin ja Tukholmaan. Sitä ennen vuodesta 1984 alkaen on kokoon-
nuttu eri puolilla Suomea – enimmäkseen itäisessä Suomessa. Tänä kesänä siirryttiin askel pohjoisemmaksi, 
kun kokous järjestettiin kainuulaisissa maisemissa.  Täällä Leskisiä on asunut vuosisatojen ajan; Savosta 
käsin ovat Leskiset tulleet asuttamaan näitä Kainuun korpia.

Kolmipäiväiseen kokoukseen osallistui keskivertomäärä Leskisiä, 104 henkilöä. Ohjelmajärjestelyistä vas-
tannut kajaanilainen matkatoimisto Pohjolan Matka oli varautunut alun perin puolta pienempään väkijouk-
koon. Kuulemma koskaan aiemmin ei ole vastaaviin tilaisuuksiin osallistunut yhtä sankoin joukoin väkeä, 
joten sukuseura voi olla ylpeä tästä saavutuksesta!

Perjantai-iltana kokoonnuimme Kajaaniin Scandic Hotel Kajanukseen. Ohjelmassa oli mm. nimikylttien 
jakaminen ja pieni tervetuliaistilaisuus, jossa yhteislaulu raikui Jaana Tanin johdolla ja Hannes Leskisen 
haitarinsoiton säestyksellä. Kolmen päivän aikana tuli laulettua Nälkämaan laulu useaankin otteeseen! Opet-
taja ja kirjailija Arvo Leskinen lahjoitti paikalla olijoille kirjoittamansa pienen kirjasen Miksi juuri Sär-
kinen?, joka kertoo tarinan savolaisen ”reviirinetsijän” tulosta Kainuuseen. Loppuilta kului vapaamuotoisen 
seurustelun merkeissä, ja silloin oli oiva tilaisuus vaihtaa kaikessa rauhassa kuulumisia tuttujen ja sukulais-
ten kesken.

Lauantaina lähdettiin aikaisen herätyksen saattelemina koko päivän retkelle, joka oli suuntautuva Suomus-
salmelle. Sitä ennen ohjelmassa oli bussikierros Kajaanin keskustassa sekä Paltaniemen kulttuurikohteissa. 
Paikallisten oppaiden johdolla tutustuttiin mm. Paltaniemen kuvakirkkoon, Keisarin talliin sekä vanhan 
kirkon paikkaan ja hautausmaahan Kirkkoniemessä. Matka Suomussalmelle taittui leppoisasti kainuulaista 
metsä- ja järvimaisemaa bussista käsin silmäillessä. Matkalla kuultiin myös kuusamolaisen Reijo Päivänie-
men anekdootteja syntyjään Leskisiä olevan 95-vuotiaan äitinsä ja tämän kaksoissisarensa monivaiheisilta 
elämäntaipaleilta Sallassa. Mainittakoon, että sisarukset kuolivat matkamme jälkeen noin kuukauden välein 
kuluneen syksyn aikana. 

Suomussalmelle saavuttuamme vuorossa oli retken ilmeinen pääkohde – korpikirjailija Ilmari Kiannon 
kotipaikka – Turjanlinnassa, jonne matkattiin 100-vuotiaan Kianta-laivan kyydissä. Tuulen tuiverrus ja hie-
man vilpoinen keli eivät häirinneet matkantekoa, kun saimme nauttia Kiantajärven upeista maisemista laivan 
kannella. Ja perillä odotti mielenkiintoinen kotimuseo, jonka värikkäästä ja erikoisestakin historiasta pai-
kallisoppaat kertoivat kiintoisasti. Erityisen hauskaa oli kuunnella Ilmari Kiannon kirjoittaman Turjanlinnan 
satukirjan satu Pikku Pojan kirkko, jonka mainio paikallinen opas eläytyen luki sadun esikuvana olevassa 
”kirkossa” – kallioisessa mäntymetsässä, ison kivenlohkareen kupeessa. 

Paluumatkalla laivalla oli mahdollista hankkia Kiannon tuotantoa sekä hänestä kertovia teoksia. Kiannon 
satukirjaa voi suositella kaikille nykylapsille, sillä ainakin oma viisivuotiaani on kuunnellut mielenkiinnolla 
näitä lähes 100 vuotta sitten julkaistuja satuja, jotka tarjoavat mukavaa vaihtelua nykyiselle Disney-tuotan-
nolle. 

Suomussalmella oli järjestetty ruokailu entiseen kunnalliskotirakennukseen Vanhaan Kurimoon, josta on 
kunnostettu idyllinen tilausravintola. Osa sukuseuralaisista ehti vielä tehdä ostoksia Jalonniemi-talossa ja 
Makeistehdas Namellin tehtaanmyymälässä.

Hyvän lauantaipäivän ohjelmaa täydensi vielä teatteriesitys pullakahveineen luonnonhelmassa paikallisessa 
kesäteatterissa. Draamakomedia Vapauden kaiho vei katsojat mukanaan vuoden 1917 Suomussalmelle, jossa 
elettiin murrosten kevättä ja kesää. Eero Schroderuksen kirjoittama ja hänen tyttärensä Ulla Schroderuksen 
ohjaama mainiolla Kainuun murteella esitetty näytelmä pohjautui aikalaiskertomuksiin, muistelmiin ja kir-
jallisiin lähteisiin, joskin henkilöhahmot olivat fi ktiivisiä. 



Päivän runsaan kulttuuriannoksen saattelemana oli hyvä palata hotelliin valmistautumaan seuraavaan 
päivään, jolloin vuorossa oli varsinainen sukukokous ja sen jälkeen yhteinen sukulounas.

Sunnuntain sukukokouksen avasi sukuseuran kunniapuheenjohtaja Tuomas Jokinen.  Hänen johdollaan sit-
ten tämän kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Säämingin Leskisiä oleva Itä-Suomen aluehallintoviraston 
ylijohtaja, tri Elli Aaltonen.  Sen jälkeen kuhmolainen opettaja Seppo Kämäräinen kertoi pähkinänkuoressa, 
huumoria unohtamatta, Kainuusta ja kainuulaisesta elämästä aina 1500-luvulta tähän päivään. Elli Aaltosen 
tyylikkäästi vetämässä sukukokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä pohdittiin mm. seuraavan 
sukukokouksen pitopaikkaa. Suuntaa antavalla äänestyksellä eniten kannatusta tuntui saavan Pohjanmaan 
suunta Vaasa-Oulu -akselilla. Sukukokous päätettiin yhteislauluun ja Tuulikki Leskisen laulamaan 
iki-ihanaan Eino Leinon Nocturneen puolisonsa Hannes Leskisen säestyksellä.

Maittavan sukulounaan jälkeen oli hyvästien aika – tapaamisiin taas viimeistään kolmen vuoden kuluttua!

Sirpa Leskinen
sihteeri
Sukuseura Leskiset ry

Opas kertoo Turjanlinna vaiheista

Illanviettoa ja yhteislaulua



Jäsenmaksu, Sukuviesti ja vapaaehtoinen tuki

Vuoden 2013 jäsenmaksun eräpäivä on 11.1.2013. Toki jäsenmaksun voi maksaa heti, ettei se unohdu.  
Pankkisiirtoon on merkitty myös Sukuseurojen Keskusliiton Sukuviesti-lehti. Lehti toimii linkkinä suku-
seurojen ja kaikkien seuratoiminnasta, sukututkimuksesta, kulttuurihistoriasta ja perinteistä kiinnostuneiden 
välillä.  Hallitus suosittaa Sukuviestin tilausta asiatietoutta antavana aikakauslehtenä.  Samalla tilaus tukee 
suomalaisen sukuseuratoiminnan kehittämistä.  Leskiset ovat olleet lehden yksi suurimmista tilaajaryhmistä. 
Lomakkeella on myös vapaaehtoinen sukututkimusmaksu niitä taloudellisesti hyvässä asemassa olevia 
Leskisiä varten, jotka haluavat pyöristää maksettavan summansa.  Monet ovat jo perinteisesti ”pyöristäneet-
kin” ja suuri kiitos siitä heille.

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

Lahjaesineet

Sukuseuralla on itselle ja sukulaisille lahjaksi sopivia sukuaiheisia koriste- ja arvoesineitä:
  
- Sukukirja osat I-III, hinta 95 euroa sisältäen yhden suku-CD:n
- CD-Sukukirja sisältäen kaikki kolme teosta. 15 euroa. 
  (Perus CD on tarkoitettu 16- tai 32-bittisille käyttöjärjestelmille.  Jos sinulla on 64-bittinen Windows 7,
    myös siihen löytyy suku-CD.  Muista mainita siitä tilauksesi yhteydessä). 
- Ulos lipputankoon ripustettava säänkestävä isännänviiri, 4 metriä pitkä, 90 euroa.  
- Leskisten vaakunalla varustettu pöytäviiri, standaari, 60 euroa.
- Leskisten vaakunalla varustettu ruuvikiinnitteinen rintamerkki, pinssi, 5 euroa.  

Hinnat sisältävät postimaksun.  Tilaa hyvissä ajoin, toimitus kestää muutaman päivän.

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

Osoitteenmuutokset ja muut ilmoitukset suoraan sukuseuralle

Varmista postinkulku ja tee osoitteenmuutos aina heti kun uusi osoite on tiedossa. Ilmoita kaikki tiedonannot 
kirjeitse, postikortilla, puhelimella tai sähköpostitse.  Katso yhteystiedot kirjeen alusta.  


