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"Lapsella on oikeus kuulla tarinoita suvustaan".
on l-lanne e Marr kainen kirio llånul sukul elo iehdessä

VefkasaonsuvulaonlådnödenkedomsenapunåsukuseurajaseuGnkokÖåna ehli Vakka
ehliei köskaan koryaa henkilököhlaisla larnoinl a, se anlåå k!ilerk n vine tä. m tä suvusså
tapahtuu.sukuseurånehttävdenläåsukukirlansisålöänykyhetkenIedÖllaialarnoiaLap
siåovatnel0 laL so-vuol ala. on o keus suvun lårno hin.

Lehrlposlitelåanvalnseuråniäsenille.Tämänlehdenukiialvoivalkerloaseuranoemäs_
sao osta a lehdeslå aos leen iasLkulåisi een.

Jäsenwnåvossiissuösilellakaik le lerkasa öile sukur meslä iippumana.jolkåovalsuvun
larnoslak nnosluneira.Jäseneksivo mottauluaseuEnsihteer eMa4anavetkasao ela myös

haLlilukseniåsen e Tielöa seurasta ldylyy es m€*iksi nlemet slå r^@.Oenea og a l /suku*er

Kansikuva

vihannin kol seuluk€sklksen ukonkanlt on kutluurn monlamlao
k rjåstö reer, korlseuluarkisloineen lulkijanhuoneineen. I elÖkorei
neen.eilaisinekoköus jakeholioneeh.nuseorneen.



Historiankirioituksesta -
katoavaa lähihistoriaa on
mahdollista tallettaa
Vihanti aihen ta onpoikaissuku Verkasa ot - suk!kirlar l-
meslymisestå on k! !nul kohla v is vuolta. Klrlaa varten
kootli n suk!tllk nukse iå 200 vLoden sukupo ver t edol.
S rrLpo vi"- 'elvrry( r'o1J pid-..i le( n 5 sro'""1. a
16 edo ovår sFLrål a al esso vo;\ho 1 ir; e k r assd esi

Sukulutkimuksen låsnä lsyydenkin voi !rohlaa ja sel
v I de. r.dr 4d6 lisrF- . r(Lpo !iel 6 ämär'apo.å å v.på
r st6ä Me lå mon lå oh v e ä yksi tai kaksi edel islä su
kupolvea elosså, ku!nnelåan he tå. Ennen kLin kirto t!s
tailö o i yleisly.yt, h stör a si rlyi s!kupolvelta lo selle ta
rinoina Yhleisönårvostelutvanh!kseltomvaleåv nåhis
lor änk rjoinå Nykyls n yleinen h sror ankirjo tus toimi ,

multa oman suvun tar nål ia n iden liittym nen luohon yle
seen h stor aan voi ol a hyv nk n håviåmässå. S!kupolv
envå selkeskusielutiålarnoinnlevätvarmast tåyrätlr
kimuksen vaalimuksia n!tla avarlåvat ky lå y esen h s
ro r. 

' 
.nrdrd. virå |\'d (Lväå å på råinn då1 såårå

val anlaa syvyyllå 1årlnånk!u iiai elämåån.
Nykyselå nuorela suklpolvela vo sånoå olevan o

keuskin kuu la myds omån suvun kerton!ks a la låpahtu
m a. Ni slå säa peruslaå e åhål e jota nykyinen ki vås ryt
mikoko ajan koltaa seko liåå yhdessä monien sekåvien
k n eri puole la maailmaa tulevieh uulislen kånsså.

Omat vanhemmal ia sovanhemmal öval tödennåköisesti
vain mane luja, kun nuo.el alkaval kåntåå sitå m lå tapah

Sukupo vet vaihluval huomaamatla. Jos suvun 1årihoilå
ha uaa ei larinoiden kuulem nen e kov n kåuaå vo odot

TÄSsÄ LEHDESSÄ

Vihannin ku ltuuir keskus,

H€nkilökuv.$å K.isu Klemeni,

sukululkinusrå kevyesli.

I maiAhoa Lunibnlulkmuksesla

VAKIOPALSTAT

Hållltuksen kokoonpano

Suvun lunnuksel - nyymälä

Feilun vuoden päåslä. keså lä 2006 on laas Verkasa on
suvun juhlakesä. Juhlapåivå on pernleisesl henak!un
a ussa. Juhlan jårjesl6lyvuoro k erlåå sukuhaa.o tta n.
mulla tuhla on iarkoitetlu ka k le Yri6 Juhonpoian ja St i

na Kuslaavan lä kelä sille. Siloin on taas mahdo suus
lavala kauka semp ak n sukulaisia ja va kkapa va htaa su'
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Ukonkantti vilkkaassa käytössä
Koriseutukeskus osoittånur tårpeellisuutensa

Werkasalon Sukuseuran ko-
koontumispalftkana on ollul
seur.n perusl.mEest. .lkaen
vlhannln ko(seul{keskuksen
Ukonkanni perinleislne pihapii-
reineen. Nlonilolmitalon modeF
nl arkkltehluuri håmmäslylll en-
sialkuun. Kulnka moni tleläå,
miten Ukonkånni on 6yntynyl?
Nyl tunluu ltseståånselvyydel"
tä, elrä vihannin tåpahlumien
ke€kuken. on Ukonk.nnl, jon-
ka synnylysluskal kesllväl vu@
slkausla ja nostaft ivar poliittislå
inrohimojå ja isririirojå.

Ukorkann .n Suom€n 6nsimmäi-
nen kötise!l!keskus. s ihen kuu-
luu Ukonkanliksi islityn monlo
milalon isäksi vånhal lalonpo
ka stalot H etålänkänni Mikke ån-
kantl , aseve ila o Uhtuankantl
s€kä vlimois mpänå iulokkaara
VB:n b/ttnlekilöiden asuntona o-
lulUkko Pekka ta o, ka kkitalko
la paika € si renyjä ia kunrostet'
ruja. Kokona suulra råydentåvåt
luu myly, aitata museoata kai
voskoneineenia suu ne målmiki-
v nee. sekä kvikaulihen asuin-
paikka. Alueef koko on nellå heh

Lrkonkantti siiailsee per nleik-
käål ä lalon päikålä, uudeleen
vesilelyn K fkkojåtoen rånnålå
Niml Ukonkanlti ei oe luulesla
lemmanu. Museo Mani Mani Junr
tlån mukaån nä llå I enoin on s -

tainnul 1400- uvu la Uko. talo.
myöhemm n Junni a. lvl nkålanen
Ukko låösså on asunul? E våts
maankaan mikå tahansa ukko. s L

lä Ukko oliluohon aikaanvarhar
friehen kunniånim: våin hatoåt
elival vanho ks ja såilynivältä k
polvi e elämåntuomaakok€mus

Fohkea rakennoshanke
Abin€en Vihanrir koliseutukes-
kuksef rakentamisesta lek Koti-

seuluyhdisvs, mullasen henkise
nä isänåvo piläå Ei6 Ve*asa-
loa. llän esiteli kiioituksissaah
1970 luvulla nykyä kaisen kol
se uluto minran €lkaisu mallir, lon-
ka yhlenå lå|keånä lenkknå of
kotiseulukeskus. suunn 1e ma.
bteunamisesla sukeusi Vihannis-
sa pååtöksenlekovaiheesså vi
kas ja os n k ivas keskusle u. Maå'
kunna lis€l lahot jå Suomen kot -
seululino puolsvat vo ma lisesti
hanketta ja sen Eho lusla.

Enrakkoluulollömasli hånke
kuilenkin elen. Vihannin k!.ta
kutsui vuonna 1935 koliseulukes-
kuksen su!nnilt€ uk paiuun kol-
me a*kitehlia siis åhes 20 vuol
la s tten. Palkinioraädin asiånlun
liajäsenet a u6a'kk tehl Anna
Louekar ja prcressor Juhan Pal
asmaa olivat yhtj m elt i voinaj6-
la. Kilpålun vö ll vål vååsalaisel
a k tehdil HeikkiAiloaho ta Kaarlo
Vilanen ryd åän )qva€ sy i .

'Ha usimme Iå ön heijåsle evån
tämän daiseman muokkaamaa
pohto spohtalåista ihm slå. ukor'
kånni kenoö 

'ohkeudesta 
ia eah-

vasla olteesla e åmåän , arkk leh
dit se rtvät innoluksensa lählö'
köhliå Ta ön lopulseen slauk-

seen antoi ryöpanoksenså myös
s oinen k dästotoihenjohlaja Pnk
ko Pudas. Rakennuksen sydä'
menä on knjaslo mön puö is he
pålve uineen. Kol seulukeskus ko
kona suudessäan on hiero kul'
luurlalos. Vihkiäsiä juhlilll nsyys.

Vihannin koriseutukeskus on
valakurna seslikin kiinnoslava ja
medllåvå. on ede leenkin hafri
nasta, enä p enessä maaaiskun-
n assa järj€slelåän a 

'kkilehl 
kilpai

lu Ukonkanthlo mvuuttatapalk
kakunlaa aklivoivaa vaikullsla ön
muuallå seubltu mielenkin.o a,
ehkä kadehlle.k n. Ad*lehluui
laan m e enk nloinen k 

'jasiol 
aön

loimiva kokönå suls lehlnudka-
uks neen..åtlleyt ojneentakah
voineen. lsoaudlodo ja koululus.
li at öval ösoiltåneel taPeellsuu
iehsa:mm. Ou un y iopislon geo
logan laitos käylräå nilä ku6si-
paikkanäan. Majoiluslilojå kurssi-
a s lle, erlaislen tilaisuuks en pi
ålil e jalaval is lie malkai rjoi ek n
la'joavål Hielå ån ia Uhlua. kanlil
sekå alueen uuluus Ukko Pekka
asu n ia kokoushuönen€en jå
såunoineen Nåin Kotseuluyhds
ryskir saa tuloja. Alueesla on mm.



Vihann n monitaho sen maaperå
ynpårlstön ja maastön rak a rulos-
sa Oulun y iopiston vakinainen
ympft slöalar kennåtulkmus ia
kuEsikeskus Påikå isenå puuhå-
m ehenäonv meaikoinalo m nul
Vihannin Kol seuluyhdislyksen
puheenjöhtaja EAki Kolila.

Kol seutukeskuksen akenlami
nen ol V harn n kurnan hlstorar
kauta åikaln suur n åkennushån-
ke. Puo etsef raholluksesla saa
lln va tiolta. Vanholen €kernus
Ien sido- la kunnosluslyttl ovat
ol eel v hant la sl e minava la koo

Koriseururieroå såhkdisesri
Kun V hannin Kotseutuyhdistys
läylti 50 vuolta syksy ä i997
käynnisiell n sen kunniaksl prö-

iekli, jonka lavoiteena o i lisälä la
aklivoldå kot seulukeskuksen loi-
n nraa. Yhrenå konkree sena
kohleena ol teblek.ikan hyö
dynläm ner kolis€utub/össä.

E ias Vedasalo laati projekl-
suunn lelman la vauhdidi hanketa
åsiånlunlemukse åan. Päämääd-
nå o hahkkia Koliseuluyhdislyk-

sen om stukse€n sponsorbhoi.
l!ksella nykyaikainen hon puoli-
ne. tielokone altesto, joka olisi
Ukonkarlin lulkianhuoneesså ke-
nenlåhånsa klnlå åsen kåylösså.
Tietoko.een me*lttäviä kå',nöso
velluks a o sivat v hanli aislen yh-
disrysren jayksirrsrenhenkirb den
kåyhölaee den lsäksi V hannin
mus€orlarulsemala&slont', u-
eneb nti-. mullifr ediansuuhn tte u

, esillery ym. orrje mal ajalukse
na ol, eltä lyöasema kevenlå s

lonkin veiian nyös k rlasloi ylei
söpääteiden kåynöpaineila.

T etolekniikkapbjekt v et in ön-
nistuneest loPPUu. huulamassa
kuukaldessa ja laihelsto o i ahke
rassa käylössä jo vuoden 1998
aLussa. V hannln Kotseuiuyhd s
tyksen ta kunlala slen käyrössä
on ukonkanlissa nyt tehök6 lyö.
asema jola olaah reaaiajassa
yhteydesså mihin tahansa måail
man kö kkaan. Samoihn såhköi-
s n lielovaEsto hi.lallentlu myds
kofseudun lämån påivän roim nta
pålve emåån tuleviå polvia. Lal-
leslo oh iitetly kurnan tetoverk
koon. Vihanrilaslen voimakone€ e

Koriseutukeskus aktivö nut lehok-
kaåstiV hånn n kulltuui ja yhtei

Suunnitte uva heessa hånkkeen
våsluslåjal perustelivat kanlaansa
våiheellä, ettäkoliseutukeskuksel'
la morlo mil lo neen ei pienesså
p i4lissä (3a54 asukasta vuonna
2003, use la kyliå)tulisioemaan
juud miläär käYilöä Ol hån kunnän
kliåslokn siihen ast hwin toimi
nut kunnanlalon ke adnpimennois'
sa. ukonkånlin kiyilöl aslöl vuo-
de la 2003 oso iavat väitteel väå
rksi. Kiaainauksa .i ähes 70
000kp €ipe|äli20 17,&unna.asu-
käs inevasel mukaan luklen. Kr
tasto ja näyttelr4o minnan llsäksi
Ukönkantn li oissa pldetiin erila.
siå kokouksia. kulttuur jamulat
laisuuks a, uokkakåynt€iä Ou as.
opslon kurssejå. ryör syys- ja
nuita koululuslilalsuuksia. Yhleen
sälapahlumia o 52S kplelikeskl-
måä n 2,1 Ilåsuu a/a*päivä.
Myös edellå ma nittujen Kolseulu
yhdsryksen rak€nruslen eli kanl-

Ukonkantin tilojen käyttö v. 2003
Tiedor saalu Vihannin kiasrosla09.l 1.2004

V hannissa oli 3454 asukasla vuonna 2003
K 4a a nauksia 20,17lasukas, eli 6S 667 kp.
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Kaisu Klemetti

Almanakkapostimerkin synty
nyrkn r 7. måariskuura 2004 kro I 30

vuotisenråipaeenkunniaksi.
Hu kaiseva kevåinen aamu unta

hå€ rå Yrropisron a manåkkatoimis
loon Hekk ojai lyöhuoneereen on

kadunpååhån måkila jykåvåtgranitl
r ser Pönaar y ös Ner vasemma aon
He kkiojan hrcne e kå yhråån y måå.
fåisrå neriö rå våikka Yriop sro n tåhr
I eleen lairos on juhlavan koköinen.
MtrF Leppåvuori iu mukåan Pod.

Neikkioia kedoimeille Yriop slon

Ia la armanakanrekems6rå rånåån.
Enslmhäsen suomenkie sen ama
nakan ju kaisijana o ruunakdemia
ja rekiJånä pbråssori Läurenr us rah.
he n. Kalserinmevanhojaa manak
kola. arklpsåbd siv'i dd oreer bi.
ravien Iekstaäl en rä donnåylte'rå.

Minå san vapaal kadel melkn

en ihm s lre javånhehm oalahaiak'
kå on se jokå koiöna o oven iai k
kunanpereså nauasa F ytkynå

maa a ky völ la rehh enpoikmiset....
Kuno redosaaudngonpmennys.

så nokes ias n kåPpålooi lå sllen
saar n nailla p nennystå. (un så lai
åir adoi raps re våhån €hM louru ah.

rojen oslam sla vån0n åili lai iså sa
hyödyllise n tou ulahlan. alha na kan.

r', ino e iavoile postrhe*isså oh mah.
dollk mman pelkGre y deeign. Nyr

jasramaan pumen ärvöih n. Ko kko pyö, iapasessa vat.
miinä .. Rahadajapojar I dairivar våhän köhp a koutu

me n kuva a heeb taraankappara

me*kiin kuvaksi sopisi kuu kuna.
manakka a heiseen postime*kin.
MeeyhlymänäY|opslonananakan
ke råinen känsi lossa es dyy aurin.
gön ta kuun pyorca symbori. Medil

Kuo on kief'rova. aiha erirains Fs
kus håke[rdåvån ka0n s. s tå seum
raan. Kuuon medän naapui KaEe
inråhrikwa4aPekkaPanakenkur
kwia synryi monrå me*ki uontusla

Toteuretussa nelkissä on kasva
va kou kuunPheåos hohlaa maa-
pa öda heirasrunutla vår@ jonkavoi
havaira kaukoprnke a iai valokwaa

mduuv@den lrc2ahanakan lan

m€nkie seslå ahåna kåsla v0odeha

sen svuslå oytyyaruokkaita kappa.
le ra Oren kåytlånyr postimerkkiarkin
sekå ens päivåkuörcn lauslakuv luk

ia PekkaParyianen råhrikuvaala

Kaisu Klemetti

t1

LINJA-AUTO lOO VUOTTA SUOMESSA
postimerkin synty

runnermMjonkå fre nusränme ajata. jono n Ehes jokå
ky åpahåseen på&i rinja ådolla.

vå$å. 50. uku ori inFauroriiken.
teen kuna aikåa. Linla ados seu
ruderiin emännä ede$å. la båf

maånsa. Jos ei ilse pååssyl ap
hekk h. rinlaåuröbi rehnånrååk

Ehden n juök*måän ialv pimeä+
så, kun riniuin vard a koivd he .

U o N L N D
lyll6lå. Linjä-auto 10 sukulaiser
kylåån. Jånnilt. pysåhryyköhån
nla-ado. Pysåhiyihån se. odotet

ru Litaråi ru i sie 
'å 

pienen md-

a'ridokwan råhder suohen nja

aulo Laullåkylån AL{o oY n bus-
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Postia Kaisu Klemetin suunnittelemilla merkeillä
Tamm kuun 14. päivänälmeslyisuomenk el ser a-
nanakan jlh apostinerkki, johof on kuvatu kuu ja
palåren lähtlåvaslå Tåhän posl me* nsuun.ile-
lla on Kaisu K emefl, Werkasa of SukuseuEn su-
kulunnusten suunnitlel!a. Poslin ohlelmassa on länä
vuonnå lo nenkn Kåisun kås å åå olevå meAki. se
ilmes\lloukokuussa juh staen inla-auton satavuo'
lisla malkaa suona aisilaleilä.

KasuKlemenionlaite itaja9raalinensuunnineita,
loka ansals ensimnä set la lee llsel kannuksensa
iö 1980-luvula hå nösloimislolöisså. Ka suf nåky
vimp ä tö lä olval mm. N€steer lunnusia g€alin€n
lme,loka on keståfyl nä h n päiviin saakka.

Kädenraidor perinlönå
Kåsuön kölosnPaåvölån Bankispeållå, Påålalosta.
tssahän synryi (1946) ManitaKat[ Kl€melin pe|hee-
seen. S srukset Baake , Kost , Ra li, Ai€ Vappu, Maiju,
Klålsia nuodmpänå Kaisu såivåt antosan iapsuuden.
Valkkaelämåoliloskusliukkaatamaaaslabnq/ö6-
kasla, osat n o la ta nautt a yhdessåolosla.

Vanhempien pernlönå laps€l sa val kauneudenta-
jun ja monenlaisia kådentaitota. Ail kuloi kankaita,
isälekipuutölä Yhdesså p rcllih.lau etlin, soitet
rin,lehtin kåslölä... Hyvåstä apsuudeslå Ka su on
k lollnenvanhemmi een sisaileenlaveljlleen.

Ka sun m eluisimp a apsuudenmu siöla ovat Pääta-
on pyhätjajuh apä våt, kun suku kokoonlu laloon.
Yleenså ölin söpuisia joulukuusen paikasta saal
lo lu laloskus e mielistlllä, låi silå. köfislelåånko
kuusio ks lla korsle lla va kulta anga la.

M e e€niorjåärytmon avålhasavisuaa slåmus-
tola vahvone tunlemuksneen. Yksi kauneimpa:
saunakenltä, kukkvat vaFanpolvet. minä en o ul
niliä pajon ko*eampi. Såunånsåvu vålli målä ana
piha e påin Våril tuoksu tä luryallsuus', Kaisu ku-

"Oikeasban elåmäni ensimmå nen lå*ylys o sär
kuolemå. Olin s lloin l3 vuolta.

Maanosalaslaammålti
Karsakoulun iä keen Kåsu Iek veljensä K6tin kahs-
sa kolona kalken a sia maaia on tö lzi. Raskaan uuEs-
luksen ri.nalla hedsihalu lehdä kuvia, piillåå la maa
alå am m alistå ei öllll oike n tieloå Jolåkin ori y r lellå-

vä. Haapaveden kansanopsloniäkeef Kasu hakeu-
luiOuaisle. kauppakou uun. Va kka kauppakou u e
hån ömåtaluntunut. ö senånlafråsohistus jamai
nosopetus Kaisun ammarin kannala ralkaiseva.

'Låheun lyönäytletä ou u å sele nålnosto h sto e.
Minua onnisl, påäs n s nne Iöihin. Työ o i mukavaå

ia häaslee lislå. Se nnostihakemaaf mainosgEa'
likkokou uur Helsink in. M nul vå iltiin "

Helsing sså Kaisu on lehnyl töla kolmessa hyväs'
sä mairösloimislosså Hänen p Ikaaikaisin työnan
lalansa o i Harkonmäki Oy, jossa hän påiski tölå
yhteenså kuusilöstavuota. Mainosalalla när p lkä
aika samassa toimislosså on håtoihaisla.

Nuö€le !raaisele suunfitte ial e 1S30luvun måi-
fostoimislolyö ol ånloisåa våikkakn rankkaa. Teh
tin pitkää pävää iman ylityökötoåuks å (asu päå
si löteultafraån 1940 uvun v leinå vLosina isotå
ma noskampaniölä Selå s a ölval mm. ensimmäi
setlielokonekampanjal sekä ravlnloloidenla hole
en ihålohainohta. Ensimmåisen q€alsen ohleis-
ronsa Ka su lek YhtyneileRåvntoloiletahole e le,
jolka muuleninArcta nim6n a e

Lopulla Kä su oli Ha&önmåelå ta teel se.alohtaja
na suu.nittelemassa Suomi e ää metsåslä -kampan

"Se ol minu le låheinen ryö, o inhån kolonaloltunut
sihen. eltå metsä o ielåtätä. Mu stan ku nkaisåvei
minua €ppuse åssä nelsånkylvöön. lsompana o n
såä aullamassa tukken mllåamsessa. Kauksen
kånssa keräniln käpyjå ta slubnin männynlamiå
mikå ei ölltkåan n n hukavaa puuhaa sääskiai

Kaisun urån suuriopa ia antoisimpa löitä of ollut
Nesteen tunnuksen ja g€aiisen ohle man suunnil
lelem hen yitysiimekampanlo neen. Muislå suur stå
ma noskämpånloisla joita hå. o. olurrekemåssä,
påällmmåsenämiel€ssä övål kö mivuol nenTuntu

apin kåmpanja mainoslimeneer i906-89 sekå
1900-90luvunvå hteessasyntynytTieabksenlun'
nus ta sen lå keen morlå vuöllå jalkunul graatinen
suuhf itte u ko. lailokselle.

Ka kki n lo meks anloihin hän sånoo paneutuvansa
tuhteela ja koko persoofanså voimala. Nykysin
remm sså oleva lusisuunn ltel japolvi tählo o unoh'
taä herkkyyden la sillen se hukkuu sanomen ja
kuvienluväan.Tekniikkakn kehllynyl iålisuuks n.

Posrimerkin su0nnalleluun vuosi
Ensimmäis€n poslimerk n jå postifr efikivihkon Kai
su K emett saisuunnitelavakseenTeiåiloksen 200-
vuollsjuhlåvuonna. To sen poslimerkkinsä här reki
Eurooppa'sa4aan a heeslå"Vesiluonnon vo mava
ra. Tämä me*kiys kansainvälseen nåheeseen
voitlaen ranskala sen postmerkk lehden -maailmån

kaunein posl meRki'äåneslyksen.



Poslme*kkeskusa.laatalella €vuodenv€rcn
suunnteuaikaa. rvlerkin suunnilleu akaE arlreen

Klnsaintehl.vaks suurnile a L nja åulo r00 !!ol
låSuönesså'-ne kiä.nåiis m ssän kuvan1950-
uvun lnjurclasuoma a sessa maaraismaisemassa.
1950 60 ukuhan oli inja aulol kenleen ku 1å a kaa
Kalr ås n useilå kuvå.arksloiå Okeån kovan hak€-
m nenon kuln neu an hakemisla he nåsuovasta.olif
paivän lruseovnaslon kuva arkslossa. ].ssa on
vånhöslå injå-ållö sla omå arkislonsa or n.hdö'
le muulaman kuvan En o ut lyylyva nen Ha n mie
leislän kuvaa I kennöilslo den. va okuvåalenla ku
vapä verujen ålkslo slå Lopu la ih nnå oikeal k0.
var öyryvälautomuseo Mob ian avusrukse la suo
menLnlaaulohstoral nenSeuEonkuvannulmu
seoaurolå På5dy n srläl elåT mo Lehlösen kuvaån.
jonka san opulsessa loleutuksessa nayxämään
vanhalta kuvara. Te n kaks er asta luonnosla. A
åkkå.me*slå len v s uöinöslå k!u' la lährila.
vaskuvsta ol lopa runsauden pu aa.'

M€rkk lonfokset lehdääi opulseen. iå non soo.
pbsenfi iscen kokoon. Koke luja suunn nelan pöydäl e
luee kasonan: on tehkva edaisa kuvaGj.uksa
vaakamuotoa.Fyslyma a.lypoodrakokeiujå

Korkeat laåtuvaälimutset
Ka sun no emmal län:tn vuoden mefkil oval lara
arkkmekkeja Suunnineuun kuuluu myoslaiia ar

kn suunnneu. Luonnokser käs[e!ään Poskmerk.
kkeskuksen ladelomkunnassa joka saallaa pyy
lää lonnoksin muulöks alå kokoraanuusaehdo
luksa. Naissä lapauksssa iehlin p'cnlä hionlåa
Posl merkilåon korkearl.atuvaalmukset Luonnos
la toleulLrsv. hellå va voval Po.timerkk keskukser
luotepaäl kko la luotanlokonsu rr.

Hyvåksyllyiei !oinöslen läk€en akEa merkken
or9 naa ane 3tolen va mlslus vedosk.roks neei
Poslimelkkelaeienaa pa nela Suom€ssavaan Eng
annisså Holånnssila Rånskässa alakh la n
lurmerkkl pa ne in Englannissa.

Pöslme n suunnilte jån lehtåvånå on suunnite a
myös ens pävän e ma ja ens pävänkuör

Löpull sena llolleenå pöslme*k nayttaå he po ra
la yksinkerralsera mutra mnå .n öc'uskalanul
askealyörron kuunelalu.tela Ka.u sa.oo. Pak
kio makselåai sop hu.h nlånä

Tyd postmerkn kanssa on yksinasta, srnnkkyynå
våål våå Me,kii suunntlelu ja kakk sihen I yva
on Kasusta hyvin anro saa s lä suunn llerLr. åik..
na rulustuu et a orlrinla erla ole. ihm s n.

[4kä on silten lunne kun nåkcc omån pöslme*.

Kasunsuunnilteema Eurcoa-saiånDostinerkk Ves luöhnonvomava,ammevuodelta200lvolllmaa
man kaunen postnerkk åänestyksen €nskaaisessa Timbrop@sse posrmelkk ehdessä vuon.a 2002.
Pa k nlopalsas. lola Ka su tåsså haiee esflåäelruskiaslaladena.Kasusaikunnaklan palsåänpak-
ka on Posl me,kk keskukse. kååpnpåä ä



Pekka Verkasalo

Sukututkimusta keveästi
Låhlhlslorian lurklnus mitåhån koutuå åili oi-
keln kävi silloln l2-vuoliåånå?
Vakkå säja ålievål hi.tödalalufnukaan. soiså ja
isoåilialkavat ollå jo histodan Etatta. Birppuu tielys!
lutklar äslä dinoin htstor a åtkaa. K ftonk rlal måa
€kslert ja muukin arkistössaotevamaleraålisä yy
tulktavaksimyöhehm nk n, muna |ähihmäl kaksi(a
kolme sukupolvea katoaval tåinoineen ytältäeh.
Om sla va.hemmistaan yleensä lieräälotåin, ioskus
uulee lrelävänså palonkin. T etonså håäfrin pystty
teskaman ja läyde|lämiiän, kuhhan sen rekee åiois
sa. Tårlfornli ( ähialan sukuturkimusta) vanhemp ef
sakanssavoihamslaa misläiahansåaiheesh kou.
ufkäynnistä. lyonteosta, €ns mharseslä I plss sta
puorisön röytåmseslä Mohest lätaseen tutk muk
seen (ladfolma a)saateba myös ede iseslå suku-
polvesla,iåsi oi. onknlö kolhesukupov€atutktla
vanå Nä ståk n sukupolv sta tos as at setv ävät myö
hemm nkn muttå kunajossaatöflaåonkäylenävs-
sä e åmää kuraavaaradraåparhaimmi aan öputto

Usenelossaöeva sukupotvi håvahtuu iiaf myö-
häån lähän åh hBtodan jå elåmän rutk mukseehta
låletlamseen. On åika vaikeaa vietå keskirässä-
kåän telääiå ymhånää mislävois huulaman vuo-
den päästä olra kinnostunul. Eis nä auta vakka
vanhemmal ko lraisivål kedoa rafnaånsa. jos kuuu-
joilae ole påkö la eisynny larinånkenotia e käsis

:ll

n/ a henkeå lösla va n kolme löytyy Ve*åsa ölen
suk!kiriasta Vaikka tl,liyisi kahteenkin sukupotveen
munaohasi mukaan nå den€sivanhehpiens saruk-
set, saanaahenkilöiläo a palhå mmitiaan pafnkym
mefen uokkåa. Tuo måäfåsaataaota han hyvå.
kur öpiskelee sukululkihusra. Eiköhån sielrä loslå-
kin kumpujenkälkö stå öy.lysukuuntof k ntainen p
isrysru ske: kun noas laihevosvaas.

You.e.,Dhedforve*asaro lrefre*'dt
Exi.r sperno 0f

hreft.l onal Genealoqical lidex rinland
1 AARO! VEFGSALIT
ceids vrare cfrslen'ns 24 JÅN r33: vhair o! !

ä

-..r rr, irrre:; @la flra n.",+

Oma suku Verkasalot- mutta onhan se

"Mbnkähäntuöhon Verkasaölen inna te sais edes
a kua luösla a d npuo e sesla suvlsla"? Jå Verka
såröienkin puolellå öyvysitenlaas såla äli, joisra
va nloirer ön verkasaloja. Jaluokettu jatkuula aå-
Fne€. Våikka pysyllelee våin es merkkslkotfiessa
ede Iåvåssäsukupö vessaan, on s ä ja ätetä keny-

'a t

:lffT
''Kiva rietää" - tutkimusta
lhtemeissähän 6n nyl jo ka kkt- e sen?iän Eiih
nisiå ve&koon atela miten satuu, muta kytä n-
lemel stå aika paliön öytyy sukulutkjalekin a neis-
loa. Sukulltkmukseen sovetuvE swsrojåon ue
lelu Suönen sukllltkijåin verkkosivu Ua. Kuvassa
kopiö UsAn mofmon-k rkon afkstoisla tehdytä
"Verkasao"hållia.HenricusVe asatotöytyymyds

Isdodo luil a" Ä+. lbrilr rror.tu' 0



V hannin histörlåkiioisla S llen vo daankinto ihme
teläkukäluoAarcnve asaloonollul?vaslausön
våmaan öemassala todennäköisest jopa jollain
Verkasa on sukuålulk nee la. As a,jola on pa nolel
tu sukululkimuksen oppaisså ja suk!lulkrjain verk
kösvu lakin:'Talk sla nlemetistä löylånäs tielo
alkupeEisislå låhteistä' pllää pa kkansa.

Vapaata kyselyä internetissä
suömen seurakunten hisloiak 4a1 ke/oval jo a5 oita
han lo sella tava lä mila löylyy kou u n h stor aknjo s
ta. Ei yhdislyden sivu la saatåå öyl?iä lutkimusai-
nelsloa esimerkks fuo momoniknkon sivut. i/utå
volhan kotaa pislåå jonkin inlernelin hakukoneen
käynliin Google, MsNtai jotain muula jakökeillåvåk-
ka omå a nlme ään monlako osumaa saa nykyihhi-
sistå. Hakukoneen håullå pekka + ve&asalo löyvi
v elä loppusyksyslå 2004 oma madlöjuoksulu okseni
vuösientakåasekäyhdistemäSaranpaåPekka,VeF
kassa o Erkk . Hakuköneitå on osallava ohjata muf
len ne kenoval mitå salluu. Ja ia
temelhaut olisi pyslyttzivä ra*islamaan.

Sukututkimus pelonaa jå håastaa
K!n näkeesatä kakssalaavuonavanhååkäsiaåa
hfr etlelee miten s lå voi ku kaan säada selvåä. Kou-
kercla on pallo. enemmän kuir nykyisesså suo6
vlvåis€ssa lekslauksessa, ta painetluk n ieksti ål-
kaa ola vå keåluku sta mon lle. E hän k aoilukssta
lunnu löylwån yhlåän lotluå sanaakaan, mi ähän
kelelå ruo on oiken knjoibnu. Krkönkiiöstahån
plå s iota n jårkeväåk n löy1åå kohtuull sel a vaval-
a, ainakif viimeisle. vuos kymmenler alalå kun
hån kysyy seurakunnsla haluamaansa "sukupou.
la. Kun mennään hslo assa kålemmaks onkn

o D
0!d!l€lhb,M{4q.rrodl+,h*r dr!:l

LIPn l[,rfi] m]astouoksu 1997

,2073rt5r F?!d kuriff råp.å

E-al aEi"d

.l

edesså uuså lukukokemuksa, sis luo kåsialar la
kielen opiskelu.Seu€kuf nissa on kidaltu hmise ön
tärkeimpiä asoita läsmälsen epäläsmålisest ja
frielenki ntöisesli. Yhden ihmisen larnå or ky låk n
dpole 1! pitkln arkislojen kätkojå. synty.eel ja kas-
telul vanhempneen löylyvä1er kidasla kun ipilä
kåy.eet. F ppikidaslåsåakin slleniö hieman enem-
män tebä henklösta: Kinkerl ehloolise a kåynnil
ta mahdol sesl öylrl jopa rokotenu melk ntå (iso
rokkorokoluksel). "Eikös na ms n päässyl kun oli
ripil å käynyl ja rckotettu"? Ldytyy myos v h lyt, muut-
taneel ia li€lyst kuoleelk n. Mlä pldemmåleh sloi
assa kollaa mennå. silå koukebisempåå on suku'
tutklmus: meenkiinlo joko kasvaa la hiipuu. Kun
sukupuussa a kaa oLla viisikin sukupolvea on suku
tutkidus jotultualouhuå S lloin ön jokiinnosluslåa-

lenlunutmuihink n ähteisiln: Perunktal, a nhuuda-
tukset, kåuppakidal, herkkial, maaki4al solilas
torpat, siino asel, o keåslåan kaikk elämåän illyvä
to minloonjossainjo la n lavaLra o emassa. Sukulut-
kimus on nykysn suosttua, ja niinpä a heesta löy
tyy mohla oppaila,jolka neuvoval sekä a kuun eliä
pidemmäl ekin h stoiaan.

Ldytyvät ntemetin sivu ta vuoleen 1850 åsl ko'
keil a kannänaä sLkututkila n verkkos vu Lla www...
Vihånnir kaslel!isla löylyy ens mmäinen Verkasalo
7.5.1744. Sukululkmuksen öppasså jå sukululk'
muksen verkkosvu Lla huomautetaan, että fä slä
hstoiåkidoislå löytyvål liedol ön ta*isrenava a ku
peläs stä ähteislå koska lallennusv heitå on såål-
lanutsanua. Melenk ntois a löy,töjä vo kurcnk nleh-
dåiö nöislåtå lenneluislåhislorak 4o slakin.

E

Kuva kiiasta Suhututknus askel aslelee r



llveskorven ria ilmestyy
veskotren ky äk4a onluht relo ja ukupåkett kytånjasen hmisten etämåslå. Noin 5oo svuta måEsivat

menneel sukupo ver esl n laloineen la lavaroneer, haiiåstuksmeen.

Kyäklrlank4öllalssaovarWerkasåönSukuseurantåsenståmm.EiasVerkasatö.ErkkVerkasåtoa
rtv vö.d.dlo Iaöf..r.ö ",F qo-e\d-utrj"ran"dt""t{v".d,.too,t.i.d..åa,rdrd
lia Erkkilän aal m sså årtikketeissa.

K4an suunnitGussa on öllt nukana koko tqä, erilyse knjatoimikuntå johon ovat kuutuneet Teftu
Lehola L.u, Pi,nes Anrla Fautoaho

keväälläkyläki

Esko Rislöa. Pekka Tikkala Leo Tuöh.
maå. lkka Ve*asalola Osmo V€rkasa

K rjån ju kaisita on Kotrenräivaåjå ry. Ky
låk qalu kisreflin 15 loukokuuta Ba us,
seuraKoruenravaajansalavuolisluh sså

Knjan hinlaon 35 euba + 4 euroa posli-
tus. Måkså iiite Vihafnin Op 551602-
217046. keroviestinän mesiia osoitee

.-:.

1 f;iT

Kiriaterveisiä Verkasalon sukuterveiset -lehden lukiioille.

Suur.Alpuasta kolmeksi - kytäkirja syksy ä!

suur Alpuasra kolmeksi .kylåk rja Atpuan Lumimelsän ia Kuusiradn kyien hislo asla on vietå&ön ata.
mutla ni n pilkållå eltåjutkaisupåivåmäärå ön uska teiu määätä (idaontarkolusjutkaishasyyskuun3.
pävänå 2005 A puan Kytå€ omå*k noita. jotka oval iä4estyksesså toisel ky äh histoiassa. Atpuaf toisia
Ky åe omad*inolaiuhliståatänåvuonna myösVhannin osuuspankkito m nnan 1OO vuolisenta pa een ravt
lym nen. Pankk toiminla alkoia puastå 1905]a pankk huömioiky ån ansioittensa fiukaan mvös luhtävuo
denlurilallsuuksissa.Enslmmäisiremarkkinoteösåtistuilonoinsensemänsataahenkeä

syksy lå 2002 pulra lelt in Alpuasså lu Ia ky äktrlasuunniletmåh h lokseen ja kytö atko iekehliä. Kiiå sa
iiencd. \u rodetr €r"t.r'ner."Jd!-.. rl'övår\dJvdEe orrc.!",een.a,qaAoi.sr"

' 
d E cr; i/(w e1" "d o{djJrrå,v.}rddrl,".djor

knlapiiflontoifrinuttaknjaaonlehtyyhtestuumin.Klvaonlöylynyt,tunujakenyyyhåjapåivånvåöofon
puikåhlanulmm.l00l50vuottavanhojapöyläki4ojåjåmuitaasak4öia,iöstaonsaatupefmåliedonisäk.
siuuftaja vamaå låktaalopa 135 v!öden IåaGe y bväslä suuren Alpuanlätoen kuivåiuksesta. Kvtåk ra
marssllåå esiin hisloiaa V harn n kä kkien kytien osalaia €s me rkikst Ve rkasåton suvun Lisan. Anhanja
Hilmanjålkipovetlöylåvät k iån lehdilä iuu aan.

Kidaa voitilålaennakkoon V harn n Osuuspanktn k *onkytänjaAlpuan konl!ö€issa sekå A puån Vatida
V nkit myymälåsså ö evien entukkortauslslölen kåulta taipuhe im tse A puan Ky åyhdslyksef s hteeittä,
KaarnaHäkkläpuhenlyöhön(03)2891213,kotin2a5247Joshatuaakirantähetetäväksioösltse.
luleekiånhidaan isårå 4 elröa Dösllusku u ksi.

Onneata menestystä lehden lukioi € kidåvuof na2005
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llmari Ahola-Luttila
Ahola-Luttila - Kaurala-Ahola - Korpi-Asunmaa

- Mämmelä - KorpFMämmi - Memoi

HISTOFIAN TAPAHTUMIA

lvlemo Mi6mo nimenja mahdol
lisesti myös suvun sinlyminer
Vton fr !'narsesla håakunnas-
lå sakalåsra sååkshå€n pilå
jään Rilvarån kyråän ja siehå
edelleen Lempåälån ia Laihian
pilåiien kautla salo ste. p täjän

MEMO-MIEMO nim€. es nly-
m stå ern€n vuolla 15001

Nimi M.mo'Mlemo mainiiaan
vuonna 1211 yhlenä Vton mu
nalsen maakunnån Sakålan
vanhihfrisla. Nimita*oillL m! -
.oin lajoronta. loveen lankeavaa
(l€nssiin vaiplvåa) shamaahiå.
on enäå vaikea larkoin sevt-
låä millo n sukua muutt Suo
heen ehkå silloin, kun Viron
manneosa l20a - 1224 veris-
len lalsl6luj.n jålkeen tuli koko
.aan kfistilyks ta s on, kur
håmålä set nousival kap naån
k sli.u3kon levrllåjia vaslaan
1237, tåppoivål k slinuskon l€'
viltäjål la pes vål pakkokasteen
pois pyh sså låhleissåån.

Såkå an vånhimpiin kuuiu
Memo-Miemoh-aikåläi*na Lem-
bidu (Lemmil|y), jokå råisrerivi
rolåisr6n iohlåiånå Såkrålåisen
Firark!nnanjajo krisr tryjen lii'
vilålsle. jöukkoja våslaan nåi
den levitlä€sså ktulinurkoa vi
oråisille vuodesla 1208 alkaen.
Vuonna 1212 tehtiin EUhavno-
lasten jå kisl rtyjen livilåislen
keskeh kolm€ksi v!odeksi.
Kislryt i*koivat GUha. ennen
mäåäalkåå jå hyökkåsivål Sa
kaLåan 1213, He p ir ivåt Lem-
bdun in.å., pakottivat tåhån

perhein@n ottanaah kåsleen ja
ollivathänet frukaånsa. Hån sai
kuitenkin palatå kolirsa, tonka
lå keen iåtkoi vål ttömäsli laiste-
lua. jossa kaatuiv. 1214. Tais
l€luå jalkelii. vielå kymmenen
vuola ia se påånyi vasra kun
koko V ron mannerosa tu ikis
tinuskolle va latuks v. 1224.
Saarenmaatulik stityksi 1227

vnon vånha valliollinen jåtes
lys porustui h€imovålaan. Koko
måa jåkaltui maakunl n, maa-
k!nnat kih/akuniiinja nåmå vuo
,oslaan kyläkunliin, joilla oli yh
låirel melsåt, kalåv€d€I, läilu.
metja n ilyt.lvlaakunni a, kih a-
k!nnilaja kylåkunnilLa o ikula
kin vånhin, jonkä nnallä läysi.
vartaislen mieslen kokous hoiti
yhle siä asiöita. Maalla kokönai
suudessåån ei ol ulyhle stä joh-
loa. VeEs valla vakiinnutl ka-
tolise. uskonnönja silå seuEsi
låloud€llih6h håviö ja yhloisk!n-
na linen a ånnust la. Kån6änpe-
mö ja muullo-o keutta Glo lel

liin lå voitel|u kånså'kiinnil.lliin
ru peeseen . Vnobis€r jourlirar
saksalaise. k ftollis-teodaali
sån sivislyks€n p rin (rs. muu-
kalaisten tulokkaiden å usta a -
siksi)ja jåivåi vaille oike!tta ja
lain lutuaa. 1300luvon koski
paikkeilre lu laesså maåo4uus
oli lo kehillynyl låydells€ks.
M€mo Miehoi -suvun Iåuslår ja
olojen t(ehitlymisen huomioiden.
luntuu Soomeen muutlo nelko
!uonno lisella,topa hengissii py
€ym sen vå llåmåttömänå ehlo-

Memo Mi€hoi suku lionee
viellåryl hiljaiseloa silloleesså
Sydån-Häm€esså Säåksdåen
enåp läiå. Filvalan kyråsså,

missä jo -paka.uud€n" aikana
olr kohillynyt Bitualan Helka-j!h.
lår (hedelmäll syy6k!n0 Sorber
gin mäellå pollellavine lulne6n
(Heravalk€at). Håmälåis€l jå
pnkkålaiset ovåt vieneet kurtin
mennessään Pohjanlahden ilå.
raf n ko le, Elelå'Pohtanmaa !.
jå K$ki-Pohjanmralle, m ssä
s€ on, tosin kristillrså ptrleriå
saa.ee.a, vieläkin Voimissaa..

B rg€r Jaar teki fisli16tken
Håmeeseen 1249 ja vakiinnut
Auolsin va lan Suomessa. Suo'
mälåislen piispälle måksamrl
verot måksetl in .yt Ruotsin hat.
itukselle. säaksfr åen emäpira.

tässå olivuodestå 1340 to oma

Paavi Benediclus Xll julisri 25
sååksmäkeläislå tålonpoikäå
parnåån 16.7.1340 s ilä syyslä
eltä ta o.polal ervat lolelleel
knk*ohe(aa.. Pannåanjulisl€l-
lujen joukosså oliFilvalån Mie-
mo (Memo de Ryduara).

Solberg n tilan 6ns mmå n€n
omiståja oli talonpoikåihen sha-
måani Memosin Momosinpoika.
jonka sukua e R&alan kylås-
sä kåukåå tarul.€ hakeå. Nån
myi So berOin llan jo ennen v.
140s Haakon Knuutinpojarlo iå
näin tilåsla tehitlyi Tåvast-su-
vun ensimmårnen kanano
sååksmäen emåpitätässå.

Sukuå on låhl€nyl Häme6åtä
Sååksmåen emåpiiåjåh Bi|vålan
kylästå vesitso vanajavedon
vanåianseån, Rallturse ån j.
Måkkrranse!än poikk rånlau-
luen srllen Liponselän pohjois-
pååhåhtå perslaen sinne M€m'
moi.en/ Miemolan kylå. Lem-
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SUKUPOLVIEN KERTOMAA

x-sukupolvl(Verkasalon sukuk 4an laulu 913)
Ande6 Mattsson Kaurala-Ahola (isä: lvatis An
deBsonKoDiAsunmäå),syntynyl15.7.1425Raa
he Kuoll!141 0.1393 Joroinen. Vhlly 20.6.1948
Vhanti. Puoiso Kuslaavå Werkåsåö, syhlynyt
I 1.1 1.1a2aV hårli llveskölpi. Kuo IuI4.10.1496 Jo

AndeG Mansson ta Kuslaava Werkåsalo asu val
Kauralan lalossa 1855-1864. Vuosna 14691370
Kauräån talon kohdala oli merkinrå 'Ular Äbo in-
teoknadt tör hypolheks iö€ning'. Asu val Hamaa
sen lalossa 1865-1868 ia llveskoNen Aholan ta os'
så 1471-lST2.MuuNvatAholanlaoslaJöföis n 1872
Ruokolätoen kylån laoon nr:ö 3 ia siellå Banlasal
mele23.5.1a81iålakas hJorc s in 6.3.1347.

Matls Ander.son Korpl-Asunmaå (isä Anders
Henrcson Måmme ä Kolp ), synlynyl5.12 1803 V -
hant elossavielåv.1846. Puolisö: Brta Ka sa Kau
6a, syrlynyl 1799, vihilly 2.3.1322. Synlynyr la v,
hlty Vihann ssa. Lapsia 11.

Anders llenrlcson llähmelå-Korpi (så: Henic
Jacobson Mämm6lä), synlynyt 19.4.1771 ALpua,
kuol 10i9 tålkeen Vihannin Koruenkylässä. Puö -
so: KaainaJceph nlytri A ape€, synlynyl5.9.1775,

Hehrlc Jacobson Mämelä-Mämmelä (isä: Jacob
Joseph npoikä Kolp-Måmmi), synr/nyr 24.1.1727
Vha.li, A pua. Kuo 13.9.1782Vihånl Puoiso Li
sa Heikinryt Påakkönen. synlyryl 27.5.1737 vi-
hilly 14.12 1756.Lapsia7.

J.cob Josephinpolka Korpl. tuåmmi (isä: Joseph
Ni onpoika Koe ), synlynyt 1603, kuolrut 63 vuoti
aana Vhannissa Håldaltu seksmannin (sexman)
ö keude lå Vihannin ensrmmäisen k fton låtl ån årle
kulen sänsäkin. Vihannin nykyinen ki*koon raken

Puorisö l. Elisabelhaftinryrär synlyryl l699. kuol
ut.14 vuollaana27.5.1743 (kå kki5lasla ens mmä

Puo isö 2. B rg lta Paulinryr* synrynyl S ikalöeta,
vih lty avio iinoon 29.12.1745

Joseph Niilonpoikä Korpi (isä: Nilo Lauinpoka
Memme-Köpl) kuo lut aikarsinlaan 1 633. Ens mmåi-
nen lå önpoika. joka lu i haudaruks vihånnin saar

åisen k.kon aftian

alle, mistä sytrslå k koa ryhdylt n kulsumaanJoo

Nillo Laurlnpoika tuemme-Korpt ( sä Laur Lau n-
po ka Memoi-Memfre)ott maa alue€nsåoistehefti
alu€sin kuuuvasta edmaaslåia Ekens sifnela
lof antoisllenmen Kopi olli talon fimen mukåän
sukln mekseen Kolpijakokoeräalueltåålet n kul
s!å Köryenkyläksi. Nilo Lauinpökå KorpioiKor
ve.kylån ensimmäinen asukås. joka maksoi vebä.
Koruerkylän ilåosassa oli jo 1594 4 veba maksa
våälålöaia a ueen läosa o imuuttunul lveskoNek
s. Hånen soisänsä Låui Nilonpoika lvemö tä kut.
sulr ir iöskus "lapparaiseksi ja bokoks . (Katso I

Lau' Laurlnpolka [l€moi ' Menhe (isä: Laur N ,

Poiken iså Lauri Niionpo ka lr/emö öst (ta oti?)
Så öislen pilåjän etåalueisiin kuuluvia maita silloisen
Alpuänlätoen pohiö s€nnalta Keflu l€sketå(mah.
do lsesli ömårta åidittåån), vai kuu/uivålko maatsit
lenk h Lempåälån ja La h an pifika a stef Miemoi-
sukuislen kylien låi tå öieh k muistoisi n eråå ueisi n
jo k€skiåjåra (koska vöydn Miemö sten kyrå ot pe
tusteliu jo keskiajala)? Låur Laudnpo ka N4emö jå-
koi maal velj€ nså Kle men Lau inpoika lvlemoin kans
sa, la nåin syhlyiAlpuan jätuenpöhjoisEnna rekak
slmybhemm n Mämmelä-n m stå ta oa.

E eni n p lkka å sten ednaul ntoten vimeisiååiko-
la, siiä Kuslaa vaasa o akkaultanul l554 plkka
lais ejo T277ann€lur appa aislen ve@tuso keuden
ja apinkaupån Oi keks lty parcmp lapå lappaas
lenveblukseenkuin, enä pi&kå å set vercltavat lap
palaisiä ja va r overönåa pnkka asa. Maakauppåå-
k naeniinjov!ödesta 1546 opetettas dämålåkau
pånkåynl å kaupunk en poruafeil e. Ot tårkeåä saå,
dakaupaf kaulia mååhän omislus, taiparemm nkin

Låuri Niilonpoika luemot ( sålodennäköisest Nii o
Memö )ol v.l540ensimmäsen haaknjaf mukaan
isänlänå Anrlan llålå/taiossa Lempååtän piläiän
ahlialan kyässå. Hån muufl vöydn Meffoistenky
än kåuta (1544) Laihian Kuppartan kytään, papin-
veo uelleron mukåånlö 1546 äsunaeneräånkyån
vanhimmslå ta olsta. Muuno bpahtu pnkka asten
lavanomaista Siurosta alkaväa vesireittå Kyösjär
ven lkaalsten - Pårkafon Kihniön €llen latva
iåtu in iå siertå Kydnjoen seinåiöen-lasiitåped
senåjoen kohda a håaråutuvan Kihnåntoen ku n
myös seinåioen åtvajåruiin.

Hän ori maakauppias ja Pohiån kutkla kuren
muulkn Lahlan Memoil Laur Nilonpoika lvlemo
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muull saoisin v 1554. Flänen taonsa Kupparan
ky ässå tödeltin v.1624 suo e
sa kmuistoisesliaulioks'
Verkåsalon sukuk tån laulussa 913 on kenonu ml

ten Kuslåava Velkasalojå Anlt MatnpoLka KauE a

asuival vihannn lveskoruen ky ässå Kauralåi la
Harmåa an ta ossåjå muunival s elå Jöroisin. Kau
ralan laö oi yhdysv jeyksessä A puassa oleen
lvlämmn taon kanssa. sukukriåsla öylyvål suku_
povel kohlinykya kåa llmaiAho a-Lull a on sevl
ränylAntti Matnpoika Kau6 anedeltäva sukupÖvia

ia n den iikke lä Suomessa. Tålaa ola Verkasalo_

Laui Niiönpö ka Memö lå kulsulllnjoskus Saioi
sssa "lappalais€ksl ja lokkoks '. m kä e johlunul
oudosla nlmestä ja e ämäntavasta s lä ö han hän
lappaasiåvebnavap ftkaåinen.lrrlemoi nim låsuku
ö iJo hyv n lunnellu Pohlo s pirkka assa Vöyrsså
ja La hlala ennen Låurn muunoa så Ös n v. 1554
(Pqo r\/ kkonan stkka På kkala SUKUNIMET s.

kuoL Lempäälän M€nmösen/ Miemoan kyLässa

ennen 1. mäåk {aa v 1540

-rn 
I

lihn

Sit K.ivikan nukaan tukki on kehtuukLhnassa, kun

1 Klcmelli Nionpoika lvlemo muulli Lempäälän
Itlemmöser/ Miemoan kyåslä p *ka a sten tavan-
omalsta siurcsta akavaa vesneiniå Kydsjårue.
lkåa sten Pa*aron-Khniön Ginien atvajåto nla
siellå Kyröntoen Seifäloen. jås läPeAsenälo€n
kohda a haaralllvan Kihn änjoen ku n myösseina

iö€n alvajä n.Hänpe'lsl La rrian PeIåån Kemet
liå f'msen lian/talon. Han öiLaulamiehena Kyrdn
kärålia1543.nåakauppas. Pohjan ku kla (lalon
pökaspurlehr]a) ja Kemin altaveron maksala io
15,13
2. Juho N lonpoika Memo

Laur Ni onpoka Memolmyös mahdoLisesl Nilo
Memo n poika. Suoraasuku å ssuhdelta eitulk'muk'
scssao e muuleh k!in mainintana K em€lin velena.

V€&asa on sukuk lanlau usså 913 on k€iiottu m
len Kuslaava V€rkdao la Ann MalnpokaKauå-
a asuLval V rrann n lve.koru€n ky åssa Kaura an |3
Harnaaianla ossaja muuhvats e tå J.rois in Kau'
ra an 1ao o Yhdysv lielYksesså
Mammin la on kanssa sukuk riasla öyiyvår aku'
polvel kohlinYkyakaa
vtän/ Ann Mår npoka Kauraan ederaviå suku'
povaja n den 

' 
kkeilä suomessa Tåilaa ola v€r

kasälojcn ikkuvin sukurraåIa

llkka Verkasalo
Vanhan esineen kertomaa:

@@ 
Kaisa Kustaavan Rukki

A
\9

Vanhaan a kaan va.lchuolon ta
oLirukk Omavara sl? oudessa elelläcasä vlara pe
rava kehrån n rukila lansoksiia nå sra såal n kudol
tua kankata la våållela.

Fukl olvål scn veran rekn siä
mon k.ån osannur lse lehdä vaa

EIeä Pohlanmaa ö kuurusa
rukk medår€ staan iatodennåkösenr nyky nen maa

kunnan huon€kaldeol 
'suus 

on s
ruk n reklålk n nin myö. kehräaj
ammar a3a. jolka kercvär talo
ja kehdåmässä ra sten lekivät lyör:i kolonaan I
v€skoN4sa kylån kehbla olvar mm Hantälän Lis:
Verkåperå1a Tönöån Mari Ristonurkalla ia Kasa

Kaisa Kuslaava wea$do os Py6råsäår 1365
1940 ru i Lum m€lsän Pyöiåda V€,kasa o Ka:reel
emånnÄksivlonnå 1331 o ko lämä rukkirrånela lo
nukånansa slå eil€dctå muta roka lapaukse.sa
3€ on xrnnertL KaGa Kusbavan rukkina.

Ka sa Kuslaava €l
suomclassa rldå,€nså Anna ve
san kuorua rdkk jä Anrc L€ ra ann"n kuolua ,ukk
kukelrd airaLaltulårasilKovko e iok: uov!fl sen
kka verkasalon rruoslåan vuonn:

rukin. mufia kehron saat rs€ rrommåla



Suvun tunnukset
lsånnänviirtonköollåån50X400cmjaonsopva3 S metseen upputankoon. Maleraat tåar

vifi on kudonua lppukangasta,l00o/. pöyesleråja theydeltåån tssg/neliö. Käyttö
o keus vid n of sukuun klu/uva lå.
Hint.:53.00euröå

Föyläslandaarion va m sleftu poyeslerlippusalilniståja s ihen kuutuu kirkas melå t(anko sek:
mamoijalusla.
Hinlå 28,00euba
Sekä v .in etla slandaarn on suufnle lul g€älikko Kaisu K emeni.

Sukukorul oval mallllåånsåmål kuif kuus kymmenå uvu la lehdyt körul. Miesten solm o
neulan la kalvosinnapp en taustat la köne slöl öval kuite.k n uudel ja nykyåikåån
paremm n sopval. Korul on käsilyönä va mstanut ku taseppå TimoTurufen.
Aikamuoto Wålch & Oesign

'&.å
Naislen kotu 35 ooeuba
Kalvosinnåpt 30.00euroa
soimoneula 30 00eurpa

d-:a

verkåsålor, vihånliläinen laionpotkatssuku
Kuslåntaja: Werkasa o. Sukuseuk ry
Ju ka stu vuo.na 2000, s doli!,562 sivua
Koko 17 5 25.5 cm
Hinlå:50.00euroa kaksikidaasaa90eurola(isäkiiat40euroa)

K4aaor myylåvånä llkka Verkasarorla PekkaVerkasåöla. Eja Hanhinevaja Maiå åVe*a
salola.joiden osoiteei ja puhe innumerot öytyvät tåstä tehdeslå.

Henkilökohråisiå eaipolvitåuluJa vo I ataVi e Lahdelta puhelim e b lAe)2a1742
la poslitse LehtolanteT0, 36360V hanli.
Espolvitauluisramakselåånseufåntileleuro/svu(VihanninOsluspankk55t602260SB).
Esipolvei iekstna.Io.sd o
Eslpolvllaulu,josla on helppo hahmollaä sukua hstoiaan.

T!oneiden tiläuksel lehdaan sukuseuran stht€eritte:

Tuoiieet lähetelåön posliss.jå mukana tulee ttttstirto-
lomåkelåilåsku H ntö h n rsålään postiruskutuja. 

^,taksu-ehlona on 14 päivåä nello (ls.lovolaän måks!å frahdoli
simman pian seu€nnan he pollåfr iseksi). Tuolteid€n
mlunlåiseslå löihiltam sesla (esimelk ksi nouto) vo söpiå

15
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Vihanti - kastelut
S u k u tutk in u s se u En hi st o ri a hki i o i sta V e I kasa I o. tu k u ni n et I ä
h aelut ka st etut Vi h a nn k @ u Bku n h*la.
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