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Turun sukukokous vahvisti
neljän sukuhaaran nimet
• Heinäveden Kotilaiset • Kivijärven Kotilaiset • Pielisjärven Kotilaiset • Ylä-Savon Kotilaiset

J

älleen on vuosi kulunut Kotilaisten sukuseuran 53 vuotta pitkässä historiassa.
Seuran toiminnan painopiste on ollut
Turun sukukokouksen valmisteluissa. Kokous onnistui hyvin ja siellä vallitsikin varsin
riemukas ilmapiri.
Juhlan onnistuminen oli meille talkoolaisille paras palkinto. Kaikkien johtokunnan
jäsenten työpanosta unohtamatta vielä kerran
lämpimät kiitoksemme Kaleville ja Timolle
hienosti hoidetuista järjestelyistä Turussa.
Hyvää palautetta olemme saaneet monipuolisesta ohjelmasta, johon kuului varsinaisen kokouksen lisäksi, juhlalounas, opastetut
kävelykierrokset Tuomiokirkkoon ja Aboa
Vetus & Ars Nova -museoon, illallisristeily
saaristossa, yökerhokierros ja sunnuntaina
Tuomikirkon jumalanpalvelus, Turun linna
sekä Laivaston soittokunnan konsertti. Kokouksen jälkeen oli vielä mahdollista jatkaa
omatoimiselle Ruotsin risteilylle, jota monet
käyttivätkin hyväkseen. Turun matkasta
muodostui monille antoisa oikea kesälomaretki pelkän sääntömääräisen kokouksen
asemesta.
Kerran kolmessa vuodessa pidettävän kokouksen järjestysnumero oli jo 19. Erikoisen
ilahduttavaa oli ensikertalaisten määrä – yli
puolet koko sukulaisjoukosta.

Kokous vahvisti
neljän sukuhaaran nimet
Kokous vahvisti neljän sukuhaaramme nimet: Heinäveden Kotilaiset, Kivijärven Kotilaiset, Pielisjärven Kotilaiset ja Ylä-Savon
Kotilaiset. Lisäksi todettiin, että sukuhaaroja
voidaan nimetä lisää tarpeen mukaan. Muun
muassa keskusteltiin Karjalan ja Hämeen
Kotilaisista, joista ei tällä kertaa löytynyt riittävästi tietoa nimien vahvistamista varten.
Vahvistetut nimet ovat tarpeen, kun ryh-

mitellään vähitellen kertyvää sukutietoutta.
Siitä on hyötyä varsinkin tulevaisuudessa,
kun aineistoa on kertynyt runsaasti. Meidän
kaikkien pitäisi kiinnittää entistä enemmän
huomiota itse kunkin kotona olevan sukutietouden saattamisesta muidenkin käyttöön.
Sukuseuramme kotisivut tarjoavat siihen
yhden toimivan kanavan.

Tervetuloa uudet
johtokunnan jäsenet
Kokouksessa valittiin seurallemme uusi
johtokunta. Saatteena uudelle johtokunnalle
todettiin edessä olevat haasteet: kuinka seura
tavoittaa ja voi palvella kaupungeissa asuvia
sukulaisia, sekä kuinka hyödyntää nopeasti
kehittyvän sähköisen tiedonhallinnan mahdollisuudet.
Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Turun kokouksessa Tuula Kotilainen Helsingistä, Kalevi Kotilainen Turusta ja Varpu Vuolanto Nummelasta. Iloisin mielin toivotamme
uudet johtokunnan jäsenet tervetulleiksi
toimimaan sukuseurassa ja kehittämään sen
toimintaa suvun yhteiseksi hyväksi. Siitä on
varmasti iloa myös itsellenne.
Uusi johtokunta on ottanut haasteet vastaan
ja päättänyt paneutua kaupungeissa asuvien
Kotilaisten sielunmaisemaan sukuseuran
kannalta. Otamme ilolla vastaan toiveita
sukuseuralle ja ideoita kaupunkilaisten tavoittamiseksi.

Te olette monipuolisella toiminnallanne
vieneet sukuseuraa eteenpäin ja siten vahvistaneet maanlaajuisen Kotilaisten suvun
yhteenkuuluvuutta. Ilman sukuseuraa ei
samanlaista yhteenkuuluvuutta voisi ollakaan. Ihmisen on mukava tuntea kuuluvansa
johonkin joukkoon. Se vahvistaa identiteettiä
ja auttaa sukulaisia löytämään paikkansa
muiden ihmisten keskellä.

Suurta sukua tervehtien
– toivoa huominen täynnä
Leo Juliuksen poika

Puheenjohtaja
Leo Kotilainen
Kivijärven sukuhaara
Kettuniementie 19
44590 Vuorilahti
p. 050 433 2730
leo.kotilainen@kotilaiset.fi

Taloudenhoitaja, jäsenrek.
Anneli Wallenius
Pielisjärven sukuhaara
Sinikuja 1 C
01620 Vantaa
p. (09) 878 1890
anneli.wallenius@
kotilaiset.fi

Johtokunnan jäsen
Riitta Kotilainen
Heinäveden sukuhaara
Isoäidinkuja 3 as 1
10650 Tammisaari
p. 040 507 2347
riittaskotilainen@surfnet.fi

Johtokunnan jäsen
Aarre Kotilainen
Kivijärven sukuhaara
Kiertokatu 21
57230 Savonlinna
p. 040 553 8936

Sihteeri
Varpu Vuolanto
Pielisjärven sukuhaara
Juhanintie 18
03100 Nummela
p. 044 523 10 48
varpu.vuolanto@hotmail.com

Johtokunnan jäsen
Kalevi Kotilainen
Kivijärven sukuhaara
Jalustinkatu 7 E 54
20880 Turku
p. 050 42 95 219
kalevi.kotilainen@oriola.com

Päätoimittaja
Lauri Kotilainen
Pielisjärven sukuhaara
Lautamiehentie 4 C 74
01510 Vantaa
p. 040 548 3820
lauri@kotilaiset.fi

Johtokunnan jäsen
Tuula Kotilainen
Heinäveden sukuhaara
Perustie 34 B 8
00330 Helsinki
p. 050 526 2000
tuula.kotilainen@siba.fi

Varapuheenjohtaja
Anja Sahrakorpi
Ylä-Savon sukuhaara
Koivikkotie 20 F
00630 Helsinki
p. (09) 724 2312
anjasahrakorpi@hotmail.com

Muutitko?

■ Jos osoitteesi muuttuu, tai jos
saat lähetykset väärällä nimellä tai
osoitteella, muista ilmoittaa siitä!
Mieluiten Postin ilmaiskortilla:
Anneli Wallenius, Sinikuja 1 C,
01620 Vantaa, sähköpostilla
anneli.wallenius@kotilaiset.fi tai
Verkkopalveluvastaava
puhelimella: (09) 878 1890. Ilmoita
Ismo Kotilainen
nimesi sekä vanha ja uusi osoitteesi.
Kivijärven sukuhaara
Viisinumeroinen jäsennumero
Ilvestie 4
lehden takakannen osoitelapusta
17500 Padasjoki
auttaa parhaiten kohdistamaan
p. 044 021 0665
muutoksen oikeaan henkilöön. Meitä
ismo.kotilainen@pp.inet.fi on näet monia samannimisiä!

Näin liityt Kotilaisten sukuseura ry:n jäseneksi
■ Kotilaisten sukuseuran jäseneksi pääsee jokainen Kotilainen, sekä Kotilaisista
isän tai äidin puolelta polveutuva henkilö.
Jäseneksi pääsee myös jokainen, joka on
tai on ollut naimisissa mainittuun sukuun
kuuluvan tai siitä polveutuvan henkilön
kanssa. Jäseneksi voit liittyä ilmoittamalla nimesi, osoitteesi sekä syntymäaikasi
Anneli Walleniukselle kirjeellä tai postikortilla: Anneli Wallenius, Sinikuja 1 C, 01620

Vantaa, tai sähköpostilla anneli.wallenius@
kotilaiset.fi tai kotipuhelimella (09) 878 1890.
On hyvä jos mainitset myös, mistä sukuhaarasta (esimerkiksi Kivijärven, Ylä-Savon, Pielisjärven, Heinäveden, jne.) polveudut.
Jos sait tämän lehden omalla nimellä ja
osoitteellasi, riittää kun maksat jäsenmaksun
lehden välissä olevalla pankkisiirrolla. Silloin
olet sukuseuran jäsen vuosina 2007–2009.
Jäsenmaksu koko kolmivuotiskaudelta 2007–

2009 on vain 20 euroa. Se maksetaan tilille 127930-507455. Kun maksat, käytä ehdottomasti pankkisiirrossa (ja lehden osoitetarrassa) näkyvää viitenumeroasi. Mikään
muu tieto kuin maksajan viitenumero ei välity
maksun saajalle.
Jos et saanut lehteä, mutta haluat jäseneksi, ota yhteys Anneli Walleniukseen, yhteystiedot ohessa.

TUTKITUSTI SUOMEN PARASTA PANKKIPALVELUA
JO KUUDENNEN KERRAN PERÄKKÄIN ! *

Paikallinen, Itsenäinen
Ihmisläheinen, Aito
Suomalainen

Kiitokset niille
joille kiitos kuuluu

KANNONKOSKEN
OSUUSPANKKI

Esitän sukuseuran ja omasta puolestani
lämpimät kiitoksemme nyt johtokunnan
tehtävistä luopuneille Mikko Kotilaiselle
Kannonkoskelta, Riitta Kitkiöjoelle Pellosta
ja Helena Pättiniemelle Helsingistä.

Pääkonttori, Toritie 3 A
43300 Kannonkoski, Puh. 014-5776600

Kotilaisten suku 1/2007 • yhdestoista vuosikerta • julkaisija Kotilaisten sukuseura ry • päätoimittaja Lauri Kotilainen
• ulkoasu Petri Rotsten • ilmoitusasiat Mikko Kotilainen ja Lauri Kotilainen • osoitteenmuutokset postikortilla Anneli Wallenius,
Sinikuja 1 C, 01620 Vantaa, sähköpostilla anneli.wallenius@kotilaiset.fi • paino Dark Oy Vantaa 2007
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Kotilaisten sukuseura ry:n johtokunta

www.kotilaistensukuseura.fi

Kalmarin palvelupiste, Kalmarintie 171 B
43270 Kalmari, Puh. 040-5104725

www.kannonkoskenop.fi
*Suomen Paras asiakaspalvelupankki 2001-2006. Taloustutkimus Oy: Kansallinen Asiakaspalvelupalautetutkimus
www.kotilaistensukuseura.fi
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Kesäinen Turku näytti
Kotilaisille parhaat puolensa

Tervetuloa
kotilainen.com
nettikauppaan

Oli mukavaa olla Kotilaisten sukukokouksessa Turussa 16.–17. kesäkuuta 2007. Järjestelyt
toimivat, sää oli suotuisa, ihmiset mukavia ja Laivaston soittokunnan läksiäiskonsertti piste
iin päälle. Tässä on kuvaraportti Turusta. Lehdessä kuvat ovat mustavalkoisia, mutta nettisivuilla www.kotilaistensukuseura.fi ihan oikean värisiä.
■ Leo Kotilainen ja Lauri Kotilainen
Tarkka taloudenhoitaja Anneli Wallenius
näytti tilit ja taseet valkokankaalla. Kunnossa olivat.

Pirkko Kotilainen Heinävedeltä on ollut
sukuseuramme sinnikäs puuhanainen
vuoden 1954 perustamiskokouksesta
alkaen. Hänelle jos kenelle kuuluu kunniajäsenyys ja seuran numeroitu standaari. Kunniajäseneksi valittiin myös
helsinkiläinen Marja-Leena Köpman,
mutta hän oli nyt estynyt saapumasta
kokoukseen.

Olemme auto- ja efektimaalien sekä maalaustarvikkeiden
maahantuontiin ja jälleenmyyntiin erikoistunut yritys.
Toimimme Keski-Suomessa ja toimitamme tuotteita koko
Suomen alueelle kiinteällä 10 euron hinnalla tilauksen
koosta riippumatta. Tässä muutama esimerkki upeista
efektimaaleistamme:
Pacific Paradise 1,0 L
Polar Flash 1,0 L
Purple Sunset 1,0 L
Quick Silver 1,0 L
Silver Excellence 1,0 L
Silver Moon Dust 1,0 L
Space Night 1,0 L
Spearmint 1,0 L
Spectral Wave 1,0 L
Sun of Capri 1,0 L
Titanium 1,0 L
Eventhorizon 1,0 L

230.00 EUR
230.00 EUR
230.00 EUR
436.00 EUR
436.00 EUR
230.00 EUR
230.00 EUR
230.00 EUR
436.00 EUR
240.00 EUR
230.00 EUR
230.00 EUR

Katso täydellinen valikoima aitoine väreineen osoitteessa
kotilainen.com

Turkulainen Kalevi Kotilainen oli ahkeroinut kokouksen onnistumiseksi edellisestä kesästä alkaen. Nyt oli
Kalevin aika toivottaa Kotilaiset tervetulleiksi Turkuun.
Kokousväki sai iltaläksykseen keskustella sukuhaaroittain siitä, millä nimillä
sukuhaaroja kutsutaan.

J.Kotilainen Ky / kotilainen.com
Yläpääntie 95 B, 43300 Kannonkoski
puh 044 5111 996, fax 014 486 640, info@kotilainen.com
Y-tunnus: 1088056-6

Pianonvirittäjä
Onni Kotilainen
Juuri kun me hyvin syöneet sukuseuralaiset pääsimme istumaan…

Aloitimme sukukokouksen juhlalounaalla satavuotiaan Sokos Hotel Hamburger Börsin Jugendsalin
kristallikruunujen alla.

Toiset lähtivät tutkimaan paikallisten
Kotilaisten johdolla tätä maanalaista
Turkua Aboa Vetus -museoon.

Ja toiset Turun taidemuseoon, jossa oli
huikea talo- ja majanäyttely. Tämä tuoksuva huvimaja oli sisältä kuin keväinen
koivikko.

Pianojen ja flyygeleiden
viritykset ja huollot
puh. 09 872 5527
gsm 050 528 3548
sähköposti
posti@onnikotilainen.com
Vantaa

Miten sata Kotilaista
mahtuu yhteen bussiin? Toiset istuu,
toiset seisoo! Näin
matkasimme Rudolfina-laivalle.

…tuli tomera Riitta Kotilainen Tammisaaresta ja hyppyytti meidät sukuhaara kerrallaan pystyyn esittäytymään.
Tässä esittäytyvät seisaaltaan Ylä-Savon Kotilaiset.
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Puheenjohtaja Leo Kotilainen johti lakisääteistä kokousta upseerin jämäkkyydellä huumoria unohtamatta. Sihteeri Virpi Vuolanto merkitsi tässä pöytäkirjaan,
että uusiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Tuula
Kotilainen Helsingistä, Kalevi Kotilainen Turusta, ja
Virpi Vuolanto Nummelasta.

www.kotilaistensukuseura.fi

Juuri tässä kohtaa
Aurajokea Rudolfina
ohitti tykkivene Karjalan. Suomen Joutsen jäi jo taakse, ja
kohta sivuutamme
Turun linnan.

www.kotilaistensukuseura.fi

• Koulutus: Hämeenlinnan ammatillinen
opettajakorkeakoulu, ammatin opettaja.
Hämeenlinnan ammatillinen
opettajakorkeakoulu, erityisopettaja.
• Opiskellut Schimmelin ja Bösendorferin
piano- ja flyygelitehtailla ulkomailla sekä
osallistunut lukuisille Suomen Pianovirittäjät
ry:n flyygelinhuoltokursseille kotimaassa.
5

Laivalta oli mukava katsella aterioinnin
lomassa ilta-auringossa Naantalin kaivohuonetta, keskiaikaista kirkkoa
ja vierasvenesatamaa.

Ohitimme läheltä jyhkeän Kuparivuoren. Ja juttua
sukulaisten kesken riitti, kun harvoin nähdään.

Pitemmillä objektiiveilla saattoi kuvata myös presidentin kesäasunnosta Kultarannasta sen, mitä siitä
merelle näkyy.

Ja kyllä nyt kuvattiinkin ja se nauratti, vaikka digitaalifilmi on kallista!

Sunnuntaiaamuna virkeimmät lähtivät Turun tuomiokirkkoon. Toiset pohtivat sukuhaarojen ryhmittelyä ja
nimittämistä.

Lopulta päädyttiin neljään sukuhaaran nimeen: Heinäveden, Kivijärven, Pielisjärven ja Ylä-Savon sukuhaaroihin. Silti jäi muutamia sukuhaaroja pohdittavaksi.

Kun kokous päättyi, lähdimme tutustumaan Turun
linnaan. Suuri linnanpiha on vasta alkua.

Hyvin restauroidussa linnassa näkyvät myös vuosisataiset kerrostumat.

Aivan linnan vieressä on Forum Marinum
-merikeskus, jonka pihalla laivaston soittokunta Timo Kotilaisen johdolla toivotti
Kotilaiset tervetulleiksi sukujuhlamme
päättäjäiskonserttiin.
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Kesäinen ja merellinen torvisoitto laulusolisteineen houkutti katsomon täyteen väkeä. Jalka vippasi, ja kansa osasi ulkoa merimiesvalssinsa ja Malmsteninsa.

Oli kiitoksen aika. Laivaston soittokunta
kiitti seisaaltaan, ja Kotilaiset taputtivat
aurinkoisen sukukokousviikonlopun
päätteeksi. Vasta vähän ajan päästä
alkoi sade.

www.kotilaistensukuseura.fi

www.kotilaistensukuseura.fi
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Uusi johtokunta esittäytyy

1. Leo Juliuksen poika Kotilainen, Kivijärven
sukuhaarasta. Asetuimme syntymäkylääni Viitasaaren Vuorilahdelle, kun siirryin reserviin vuonna
2001. Sotilasarvoltani olen eversti.
Kivijärviset esi-isät tunnetaan vuodesta 1573.
Itse synnyin 1941. Olen naimisissa Marjatta os.
Kauppisen kanssa vuodesta 1962. Meillä on yksi
poika Aarno, joka syntyi 1962. Hän on merigeologian dosentti ja asuu perheineen Helsingissä; vaimo
Mia os. Rissanen, lapset Ada 1989 ja Anton 1992.
Kotilaisten sukuun kuulumisella on ollut merkitystä oman identiteettini pohjana. Olemme joutuneet muuttamaan paikkakunnalta toiselle upseerin
siirtovelvollisuuden tähden. Yhteydet entisille palveluspaikkakunnille ovat voineet haalistua, mutta
yhteydet syntymäkylän sukulaisiin ovat pysyneet
tiiviinä läpi työelämäni ajan. Sillä on ollut merkitystä lapsenlapsillekin, kun ainakin vapaa-ajan
asunto on pysynyt samalla kylällä. Oli helppo
tulla eläkkeelle kotikylään sukulaisten keskelle 38
maailmalla vietetyn vuoden jälkeen.
Olen ollut sukuseuran puheenjohtaja vuodesta
1999. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on
kaikkien Kotilaisten yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, myös sähköisen tiedonvälityksen keinoin.
Sukulaisuus on enemmän kiinni tunteesta ja hengestä kuin vanhoista papereista.
2. Lauri Kotilainen, Pielisjärven sukuhaaraa.
Synnyin 1947 Pielisjärven Kylänlahdessa Käpylän
mökissä Vilppu (1918) ja Aune (1926) Kotilaisen
esikoisena. Sitten syntyivät Pentti (1948) ja Airi
(1949, nyt Lautakari). Mökissä asuivat myös
ukki-Oskari, mummo-Iida, setä-Kauko ja aluksi
setä-Ottokin.
Kun olin kolmivuotias, Isä-Vilppu sai Pielisjärven Egyptinkorvesta evakkoperheen hylkäämän
rintamamiestilan, jossa syntyivät Eeva (1952, nyt
Poikajärvi), Pekka (1963) ja Heikki (1966).
Valtio oli jo myöntänyt tilalle kylmän tilan perustamispalkkion: ison talon ja navetan hinnan ja
ylikin. Isä osti rukiin siemeniä ja kylvi ne osalle pellosta. Siispä tila oli tuottava, joten palkkio evättiin.
Seurannut köyhyys inspiroi. Oppikouluun en
päässyt: ei ollut rahaa linja-autoon. Luin kirjeopistossa, ja menin ammattikoulun radio-tv-linjalle.
Tapasin Minna Korhosen pukuompelulinjalta.
Lokakuussa meillä oli 40-vuotishääpäivä.
Asumme Vantaalla, ja lapsistamme Samuli
(1976) ja vaimonsa Riitta asuvat Helsingissä, Sauli (1978) asuu Nummelassa ja seurustelee AnnaStiinan kanssa, ja Reeta (1980) asuu miehensä
Reimon kanssa Vantaalla.
70-luvulla työskentelin elektroniikkatehtaissa,
ja 1977 siirryin Elektroniikkauutisten toimittajaksi. Sen jälkeen olen työskennellyt 15 lehdessä.
Elokuussa aloimme työtoverini kanssa kustantaa
Turvallisuus-lehteä.
Kotilaisuus on minulle ylpeyden ja leikinlaskun
aihe. Esi-isiltäni perin verbaalisuuden, jota tarvitsen työssäni. Sukuseuratoiminta ei tosin takavuosina kiehtonut, mutta tämähän on hauskaa!
3. Riitta Sesilia Kotilainen, Heinäveden sukujuurta. Nykyään asustelen hyvin ruotsinkielisessä
ympäristössä Tammisaaressa, mutta sielultani olen
puhdasverinen, suorastaan kotimainen suomenkielinen. Olen tehnyt pitkään sairaanhoitajan töitä. Tällä
hetkellä työskentelen Helsingissä Kuntoutussäätiöllä mielenterveyskuntoutujien ryhmänohjaajana.
Lähtöisin olen Tampereelta, kaukana sukuni
juurilta Heinävedeltä. Tampereella sukulaisia asui
vain isän veli Tauno, joka kertoi aina juttuja Viipurista. Isäni Teuvo Kotilainen on kuvanveistäjä,
joka on tehnyt mm. sankarivainajien muistomerkit
Rääkkylään, kotipitäjäänsä. Onneksi äitimme Toini Kotilainen vei minua ja siskoani lomilla isänkin
8
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kaikki vanha kiinnostaa. Harrastuksista numismatiikka, taide ja nyt sitten nuo vanhat osakekirjat,
jotka ovat siinä taloushistorian ja graafisen taiteen
välimaastossa.
Tämä on tuonut minut myös tänne sukuseuran
piiriin. Ihmisen – niin maalla kuin kaupungissa
asuvan – on ”hyvä olla jostain kotoisin”.

Tuula sen keksi tällä sohvalla: koska me uudet ja vanhat
johtokunnan jäsenetkään emme tiedä kovin paljoa toisistamme, miksi emme kertoisi jotakin itsestämme. Mistä
sukuhaarasta olemme, millainen on oma lähisukumme ja
perheemme, missä asumme ja mitä teemme työksemme.
Ja mitä Kotilaisuus merkitsee meille. Kas tässä,
Kotilaisen sukuseuran uusi johtokunta esittäytyy.
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sukulaisiin, enimmäkseen Rääkkylään ja myös
Kuopioon isän kummisetää suku-Ottoa ja Marttaa
katsomaan.
Pikkutyttönä ollessani kirjoittelin Otto-sedän
kanssa. Hän kirjoitti niin kauniilla käsialalla viisaita elämänohjeita ja kuulumisia ja aina kirjeestä löytyi myös kymmenen markan seteli. Ehkä Otto-setä
yhdessä äidin ja siskon sukuloimismatkojen kanssa
loi kipinän suvun asioihin. Sitä loivat myös lapsuuden matkat Kotilaisten sukuseuran kokouksiin.
Avioeron jälkeen 90-luvulla halusin palata
juurilleni, kuulua johonkin ja otin tyttönimeni
takaisin. Olen ollut erittäin tyytyväinen siihen uudestisyntymiseen! Sielultani olen Kotilainen.
4. Tuula Kotilainen, Heinäveden sukuhaaraa.
Heinäveden Kermasta, kanavalta, Petter Kotilaisen pojista vanhempi, Antti, muutti 1880-luvulla
Kuopioon, tullakseen kauppiaaksi. Hän meni
naimisiin Aijan, os. Levander, kanssa ja sai viisi
poikaa: Mauno, Arvi (kuoli lapsena) Väinö ja kaksoset Aatos ja Uolevi. Uolevi oli minun isäni.
Asun Helsingissä, jonne tulin Kuopiosta ylioppilaaksi tultuani. Suhde Kuopioon säilyi silti vahvana, mökistäkin luovuin vasta 3 vuotta sitten.
Valmistuin musiikinopettajaksi ja suoritin hum.
kand. tutkinnon. Opetin musiikkia Helsingissä
ja toimin tuntiopettajana Sibelius-Akatemiassa.
Sinne siirryin lehtoriksi ja hallintotehtäviin 1981:
ensin johtamaan täydennyskoulutuskeskusta, sitten 12 viime vuodeksi vararehtoriksi. Lisäksi olen
runsaan 40 vuoden ajan kirjoittanut lehtiin, tehnyt
oppimateriaalia sekä radio- ohjelmia sekä hoitanut
luottamustehtäviä koti- ja ulkomaisissa järjestöissä
ja yhdistyksissä. Nyt eläkkeellä edelleen luennoin,
kirjoitan ja osallistun yhdistystoimintaan.
Kotilaisuus merkitsee minulle itäsuomalaisia
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juuria, kiinnostavia sukuverkostoja ja läheisiä
sukulaisystäviä. Moni Kotilainen on ulospäin
suuntautunut, taiteellisesti luova, sanavalmis,
spontaani, nopea ja omapäinen. Voisivatko nuo
piirteet olla perua ”goottilaisilta” eli jostain kauempaa tulleilta esi-isiltä ja -äideiltä?
5. Varpu Vuolanto, Pielisjärven sukuhaarasta.
Äitini on Kirsti Elo, os. Kotilainen, sisareni
Anna-Kaarina Pirttiniemi sekä Ritva Swanljung
perheineen. Naimisissa olen ollut vuodesta 1971
tietotekniikkakonsultti Esko Vuolannon kanssa.
Lapsia meillä ei ole, mutta perheessämme on
Allu-koira ja Emppu-kissa.
Asumme omakotitalossa Vihdin Nummelassa,
joka on luonnonkaunis paikka. Ihan vieressä on
hyvät lenkkimaastot koiran ulkoiluttamiseen tai
vaikkapa sauvakävelyyn.
Ammatiltani olin sihteeri. Nyt olen työkyvyttömyyseläkkeellä kuten miehenikin.
Kotilaisuudella on ollut minulle paljon merkitystä jo lapsuudesta saakka. Lapsena olin kaikki
kesät mummolassa Pohjois-Karjalassa viisitoistavuotiaaksi asti, jolloin menin ensi kertaa kesätöihin. Lukuisat serkut olivat leikkikavereitani.
Aikuisiällä yhteydenpito heihin on jäänyt, mutta
kesämuistot eivät ole hävinneet minnekään.
Edesmenneet enoni olivat minulle tosi läheisiä
ja tädeistäni pidän eniten yhteyttä Tukholmassa
asuvaan kummitätiini Terttuun.
6. Anneli Wallenius o.s. Kotilainen, Pielisjärven
sukuhaaraa. (Pielisjärvi kuuluu nykyisin Lieksan
kaupunkiin.)
Isäni isoisä oli Kylänlahden Tattarilassa elellyt
Paavo Kotilainen, jonka vanhin poika oli isoisäni
Veikko Arvid Kotilainen. Olen syntynyt Pieliswww.kotilaistensukuseura.fi
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järvellä Tauno Eerikki Kotilaisen viisilapsiseen
perheeseen, sen toiseksi vanhimpana tyttärenä.
Lähisukuuni kuuluu sisarukseni Marja-Leena Köpman, sekä Paavo ja Seppo Kotilainen perheineen.
Heidän lisäkseen lähisukuuni kuuluu isäni runsaslukuinen sisarusparvi ja lukuisa määrä serkkuja.
Perheeni jäsenet ovat puolisoni Harald sekä
kaksi aikuista poikaa, joista vanhempi Niklas on
naimisissa Päivin (o.s. Neuvonen) kanssa sekä
opiskelujansa lopetteleva Tomas ja hänen avopuolisonsa Minna Koivisto.
Pielisjärveltä muutin vuonna 1961 Helsinkiin.
Vuodesta 1974 lähtien olen asunut Länsi-Vantaalla. Pääosan työelämästäni olen ollut lakisääteistä
eläkevakuutusta hoitavan Merimieseläkekassan
palveluksessa taloushallintoon ja sijoitustoimintaan liittyvissä tehtävissä.
Kotilaisuus merkitsee minulle voimakasta
yhteenkuuluvaisuutta niin lähisukuun kuin sukuseuran muihin jäseniinkin. Myös sukuseurassa
toimiminen on vuosien varrella luonut lämpimiä
sukulais- ja ystävyyssuhteita sekä juurieni tuntemusta – unohtamatta suvun yhteisiä tapahtumia.
7. Anja Sahrakorpi, perusteellisesti Ylä-Savon
sukuhaaraa. Isoisäni isoisä Juho Kotilainen tuli
1800-luvun alussa Iisalmen Haapajärven Sydänmaalle, nykyisen Sonkajärven Sukevalle. Hänen
poikansa Juhon, pojan Juhon, poika Väinö Taavetin ainut lapsi syntyi keväällä 1945 Sukevalla
Myllymäen saunassa ja sai nimekseen Anja Orvokki. Isäni oli haudattu talvella. Kaikkien edellä
lueteltujen puolisot olivat Ylä-Savosta. Myllymäellä touhuan lomilla.
Äeti Anna Hellin ol ommoo sukua Eskelinen,
myös usseessa polovessa. Hän tarras nuapurin
Aarne Eskelisseen ja muutamassa vuojessa
www.kotilaistensukuseura.fi
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muljahti neljä sisarpuolta. Opiskelu farmasian
laetoksella vee minut Helsinkiin, jossa Riston
saattelu osakunnan tansseista osui kohtalokseni;
me jämähdimme yhteen, saimme pari mukavaa
tyttöä, Niinan ja Kaisun. Kolme lapsenlasta tuovat
runsaasti iloa ja eloa mummin ja ukin elämään.
Ylä-savolaisuus ja Kotilaisuus ovat minulle erityisen tärkeitä asioita. Äitini on sen minulle todistanut. Kotilaisten musikaalisuus saattaa heijastua
haluna laulella pienessä kuorossamme. Ylä-Savon
Kotilaisten vuosittaisen kesäkokoontumisen soisin
jatkuvan edelleen yhtä tiiviinä ja lähentävänä tapahtumana sukuseurassamme.
8. Kalevi Kotilainen, Kivijärven sukuhaarasta.
Olen asunut suurimman osan elämästäni Turussa,
jossa suoritin röntgenhoitajan tutkinnon vuonna
1970. En ole siinä roolissa tosin ollut päivääkään,
sillä työurani olen tehnyt sairaalalaitteiden parissa.
Olen ollut pääasiassa kuvantavien laitteiden ja tarvikkeiden myynti- ja markkinointitehtävissä. Olen
nyt jäämässä eläkkeelle vuoden 2008 aikana.
Vaikka röntgenhoitajaa ei minusta tullut, on
muuta koulutusta toki työn ohessa tullut paljonkin;
sekä koti- että ulkomailla. Ja pari virallista tutkintoakin tuli suoritettua: Markkinointi-instituutissa
Markkinointitutkinto ja Turun Kauppakorkeakoulussa Johtamiskoulutus, ja kolmantena uimamaisterin tutkinto. Sotilasarvoni on yliluutnantti.
Perheeseen kuuluvat vaimoni Helmi ja aikuiset
jo kotoa muuttaneet tyttäret Suvi ja Sini. Helmi on
kemisti ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
ylitarkastaja. Vanhempi tyttäremme Suvi on Turun
Kulttuurikeskuksen Tuotantoassistentti. Nuorempi
tytär Sini opiskelee arkkitehtuuria Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Harrastukset ovat jääneet ”keräilytasolle”, eli

Ismo Jorman poika Kotilainen,
Kivijärven sukuhaarasta, putkahti
maailmaan kesäpäivän seisauksena
Kannuksessa 1965. Syntymäni jälkeen olen onnistunut välttelemään
sukuni alkuperäisiä asuinsijoja.
Ensin asuin Pattijoella, sitten Vehmersalmella, sen
jälkeen Padasjoella.
Opiskelu luokanopettajaksi tapahtui Oulussa
asuen. Ensimmäisen työpaikan perässä muutin
Padasjoelle takaisin ja siellä asun edelleenkin
vaimoni Virpin ja lasteni Riinan (14) ja Mikon
(11) kanssa.
Työskentelen luokanopettajana Vääksyn koulussa Asikkalan kunnan palveluksessa. Sivutoimisesti olen kymmenen vuoden ajan harrastanut
yritystoimintaa toimialueena tietotekniikka ja
erityisesti internetsivut.
Veljeni Jukka syntyi 1971 ja asuu Tuusulassa
vaimonsa Miran ja lastensa Jaron ja Melisan kanssa. Isäni Jorma ja äitini Kaija asuvat Viitasaarella
isäni kotipaikan mailla, siinä puheenjohtajamme
Leon naapurissa.
Kotilaisten sukuseuraan kuuluminen, tai Kotilaisuus ylipäätään, ei tee minusta vielä sukututkijaa.
En edelleenkään tunne erityisen paljon sukulaisia
oman lähisukuni ulkopuolelta. Mutta jos tutustun
nykyään uuteen Kotilaiseen, aloitan välittömästi
selvitystyön, olenko enemmän vai vähemmän
lähisukua uuden tuttavuuden kanssa. Kymmenen
vuotta sitten en olisi viitsinyt vaivautua. Liekö ikä
tehnyt tehtävänsä vai sukuseura?
Aarre Kotilainen, Kivijärven
sukuhaara. Synnyin Kivijärvellä
1950. Kävin kansakoulua neljä
vuotta Kivijärvellä ja keskikoulua
Karstulassa viisi vuotta. Sen jälkeen
siirryin työelämään. Työn ohessa
olen saanut lisää koulutusta, muun muassa Mikkelin kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksessa.
Isovanhempani olivat Heikki ja Hulda Kotilainen, ja vanhempani Kalle Valdemar, 1910 ja Elin
Kotilainen, os. Turpeinen, 1913. Sisaruksiani ovat
Inkeri Hossi, os. Kotilainen, 1939, Eino, 1941, ja
Heikki Kotilainen, 1942.
Lapsia minulla on kaksi: 1983 syntynyt JuhaPekka sekä 1987 syntynyt Anna-Maija. He opiskelevat Helsingissä, Juha-Pekka Kauppakorkeakoulussa ja Anna-Maija Teknillisessä korkeakoulussa.
Siviilisäädyltäni olen eronnut ja asun Savonlinnassa. Miksi Savonlinna valittiin kotipaikaksi?
Siksi, että polttoaine loppui autosta Savonlinnan
kohdalla, eikä ollut varaa tankata autoa, vaan oli
asetuttava hankkimaan polttoainerahoja.
Vuonna 1976 perustin Vesihuoltotekniikka
Kotilainen Ky:n ja toimin siinä edelleen. Sukupolvenvaihdos toteutettiin kesällä 2007, jolloin
Juha-Pekka ja Anna-Maija tulivat mukaan yrityksen omistajiksi.
Vuosien karttuessa on Kotilaisuuden merkitys
ja kiinnostus sukujuuriin kasvanut. Kotona saatu
tieto suvusta oli niukkaa. Toistaiseksi aikapula on
estänyt syvemmän tutustumisen suvun historiaan,
vaikka halua olisi. Kotilaisten sukukokoukset
ovat olleet kohokohtia kolmen vuoden välein ja
sukuseuralaisten tapaamisen anti on kestänyt aina
seuraaviin sukujuhliin saakka.
Kotilaiset ovat eturivin kansalaisia!
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Näin rakennettiin Kotilaisille sukukokous Turkuun

Jaa mää vai?*

”Jaa mää vai?” kyselimme periturkulaiseen tyyliin itseltämme, kun Kotilaisten sukuseuran johtokunta tiedusteli
meiltä turkulaisilta halukkuutta järjestää vuoden 2007
sukukokous Turussa. No kun tästä alkuhämmästyksestä
oli selvitty, ruvettiin töihin.

■ Kalevi ja muut Turun Kotilaiset

E

nsimmäinen tehtävä oli löytää sopivat
majoitus- ja kokoustilat. Mennäänkö
luonnon helmaan Ruissalon saaren, Turun tai Naantalin kylpylään, vai jäädäänkö
Turun keskustaan? Pikku hiljaa alkoi ajatus
itää ”city-kokouksesta” urbanisoituneelle eli
kaupunkilaistuneelle nykykotilaiselle.

Satavuotias
Hamburger Börs vei voiton
Tiukassa tarjouskilpailussa parhaimmaksi
osoittautui perinteinen Sokos Hotel Hamburger Börs monessakin suhteessa. Heillä
oli riittävästi kapasiteettia niin majoituksen
kuin kokoustilojen suhteen. Sijainti oli ihanteellinen Turun ja historian sydämessä, aivan
Kauppatorin ja Aurajoen tuntumassa. Autolla
pääsee joko hotellin päälle tai alle, kattopysäköintiin tai parkkiluola Louheen. Lähes
kaikki tarpeellinen niin nähtävyydet kuin
ostospaikatkin ovat kävelymatkan päässä.
Hotellista voisi tehdä lyhyitä kävelyretkiä
kauppatorille; nähdä ja aistia turkulaisten
nykypäivää. Käydä itse toteamassa vanhalla
Suurtorilla, mistä se Joulurauha oikein Suomeen ja kaikelle kansalle koko maailmassa
julistetaan. Sukeltaa muutamia satoja vuosia
historian syvyyksiin Aboa Vetus & Ars Novassa. Hiljentyä hetkeksi Turun Tuomiokirkossa, Suomen Kansallispyhäkössä, tai tutkia
omatoimisesti Auran rantoja ja vaikka sen

Samaan aikaan Vantaalla Minna leikkasi mitattuja pätkiä suuresta tervanarukerästä, jonka Lauri oli hankkinut
Forum Marinumista syksyisellä vakoiluretkellään…
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Koko ikänsä tiukkaa bisnestä tehnyt
kauppamies Kalevi osasi verkostojensa ja paikallistuntemuksensa avulla
löytää sukukokoukselle kohtuuhintaan
Turun parhaan paikan ja kiehtovat kyydit ja lisäpalvelut. Tilasipa vielä upean
säänkin: kun kokous oli ohi, sade saikin jo tulla.

kahtakymmentä ravintolalaivaa. Näin hotelli
Hamburger Börs saatiin varatuksi hyvissä
ajoin ennen sukukokousta.

Laivuri Vienosen mainio Rudolfina
Börs olisi mielellään tarjonnut myös iltatilaisuuteen tilat, mutta halusimme päästä näke-

mään myös muita paikkoja. Tulihan Börsin
Jugendsali jo nähdyksi ja ”rappuset tallatuksi
vinoon” juhlalounaan yhteydessä.
Esillä olivat mm Aboa Vetus & Ars Novan ravintola, Turun Linna ja höyrylaiva
Ukkopekka tai Rudolfina-laiva. Turun linna
olisi ollut houkutteleva paikka, mutta kustannukset olisivat nousseet liian korkeiksi,
koska ilman vartijoita ei linnaa olisi annettu
Kotilaisten käyttöön.
Parhaan panos/tuotto-suhteen tarjosi laivuri Vienonen – ja näin varasimme koko
Rudolfina-laivan illallisristeilyä varten. Tätä
päätöstä ei sitten tarvinnut katua, ilmakin
suosi risteilyämme.
Saimme nauttia Rudolfinalla runsaan ja
maukkaan illallisen. Risteilimme Aurajokea
pitkin, ohi Ruissalon ja Airiston aukon läpi
kauniin saariston Ukko Pekan sillan alta
Naantaliin. Näimme Naantalin idyllisen
kesäkaupungin ja presidenttien kesäasunnon
Kultarannan, myös vilauksen Muumien saaresta.

Turun linna
piti päästä näkemään
Turun linna jäi kaivertamaan hampaan koloon,
sinne täytyisi päästä. Joten sunnuntain kokouksen jälkeen suunniteltiin opastetut retket
Turun linnaan. Se sopi suunnitelmiin hyvin,
sillä jo alusta saakka oli eletty toivossa, että
tapahtuma voitaisiin lopettaa Timo Kotilaisen
johtamaan Laivaston soittokunnan konserttiin.
… ja Harald, Anja,
Risto ja muu talkooväki teki keittiössä
narulla koottuja
kutsukirjeitä puolipökerryksissä
tervan katkusta. Se
merellinen tuoksu jysähtäisi pian
kirjeestä jokaisen
sukuseuralaisen nenään, sillä EU ei onnistunut kieltämään
direktiivillään tervaa
Turkulaisilta!

www.kotilaistensukuseura.fi

Timo ei pettänyt toivettamme, vaan oli
järjestänyt konsertin Forum Marinum -merikeskukseen. Paikka sijaitsee aivan Turun
linnan vieressä. Merikeskuksessa olisi vielä
runsaasti muutakin nähtävää: kunniakas
Suomen Joutsen, museolaiva Sigyn ja lisäksi
museoituja sotalaivoja.
Tämä loistava konsertti ja hymyilevä
kapellimestari Timo kruunasivat koko sukukokoustilaisuuden. Ennen konserttia oli
vielä tilaisuus nauttia sotilaskodin perinteisestä munkkikahvista ja sen jälkeen ravintola Daphnen lounaasta, (toki nämä omaan
piikkiin). Ilmat suosivat kellon tarkkuudella
kokoustamme, sillä vasta matkalla takaisin
hotelliin alkoi sade.

Muurisen bussissa
on tunnelmaa!
Vaikka lähes kaikki oli kävelymatkan päässä,
Turun linnaan ja Rudolfina-laivalle tarvittiin
kuljetusta. Vuorobussien ja tilataksien joukosta edullisimman vaihtoehdon tarjosi Muurisen tilausbussi. Nyt piti vielä ratkaista yksi
pulma: miten 100 Kotilaista mahtuu yhteen
bussiin? No, koululaisvitsissä on ratkaisu: 50
istumaan ja 50 seisomaan. Samalla tuli koettua turkulaisen ruuhkabussin tunnelma sekä
päästiin käymään ”tois puol jokke”.
Kokouksen suunnittelu tapahtui Kotilaisten sukuseuran johtokunnan, varsinkin Leon
ja Laurin opastuksella ja tuella, monien
sähköpostien ja tutustumiskäyntien avulla.
Näin johtokunnan kokemuksen ja turkulaisten paikallisen panoksen avulla saatiin
Turun kokous kasaan. Johtavina teemoina
itse sukukokouksen ohella olivat kaupunki,
meri ja historia.
Kokous oli hyvä päättää Forum Marinumiin, samaan tervan tuoksuun, josta jo
Laurin ideoima kutsukirje ennakkoon toi
tuulahduksen.
Kiitos kaikille osallistujille, kun jaksoitte
tulla, vaikka Turku on monien mielestä ”vähän sivussa”.
Te teitte tähän tapahtumaan hyvän, positiivisen ja aurinkoisen hengen, jota on kiva
muistella myös jälkeenpäin.
*) Turkulainen kuunteli radiota. Kuuluttaja
mainitsi: ”Sitten seuraa uutiset ja sää.” Tähän
turkulainen: ”Jaa mää vai?”

Huom! Kirjoja jäljellä vain pieni erä!

Tilaa nyt itsellesi tai lahjaksi kiehtova kirja

Kotilaisten sukuseura 50 vuotta

Yksissä kansissa koko Kotilaisten sukuseuran kiehtova tarina Heinävedeltä
1954 Iisalmeen 2004.
Miten kaikki alkoi Kotilanmäellä 50 vuotta sitten?
Miten majoitettiin ja ruokittiin 112 vierasta ilman hotellia?
Sukukokousten ketju: Heinävesi, Kuopio, Helsinki, Kivijärvi, Lappeenranta,
Nurmes, Kannonkoski, Lieksa, Leppävirta, Rauma, Lahti, Vantaa, Savonlinna, Iisalmi...
Mikä oli miehiään Suku-Otto, sukuseuramme perustaja? Miksi Otto kasvatti
parran satavuotiaana?
Millaista viestiä Otto ”salakuljetti” kolmion ja kepin mukana?
Miten syntyivät sukukerhot pääkaupunkiseudulle, Heinävedelle,
Kivijärvelle, Pielisjärvelle?
Miten rakennettiin Jennynkallion sukumuseo?
Mikä on Kotilaisten musikaalisuuden salaisuus? Säveltäjä-Otto ja
Kotilaisten musiikkisuku. Miten syntyi Kotilaisten sukumarssi,
entä Kotilaisten suku -lehti?
Ruotsin kuningas ja Kelvän Matti Kotilaisen sankarillisen traaginen elämä.
Sukuseura 2000-luvulla – Kotilaiset internetissä. Ja paljon muuta!
Kotilaisten sukuseura 50 vuotta
128 suurikokoista sivua, 140 kuvaa. Tilaushinta 1 kirja vain 15 euroa + lähetyskulut 5 euroa. Kaksi tai useampi kirja yksillä lähetyskuluilla. Neljän kirjan tilaajalle
viides kirja kaupan päälle! Lasku tulee lähetyksen mukana.

Tilaa sukuseuran

Kullattu rintamerkki
❧ Ylä-Savon Kotilaiset! ❧
Oes tuas mukava tavata ens kesänä.
Varrooppa laavantae 07.06.2008
sukulaesille. Huastellaan asioo
ja pietään mukavoo! Paekasta
ilimotellaan kevvään 2008 aekana.
Pie silimällä verkon silimiä:
www.kotilaistensukuseura.fi
www.kotilaistensukuseura.fi

Iisalmessa esitelty Kotilaisten suvun tunnus riippuvine
nuottiavaimineen. Kullattua puhdasta hopeaa, sopii
kaikkiin asuihin sekä naisten että miesten käyttöön.
Hinta 12 euroa + lähetyskulut 4 euroa, useampi merkki
samoilla lähetyskuluilla. Lasku lähetyksen mukana.
Kirjatilauksen yhteydessä lähetämme merkin ilman eri lähetyskuluja.
Tilaa kirjat ja merkit postikortilla: Kotilaisten sukuseura, Anneli Wallenius,
Sinikuja 1 C, 01620 Vantaa tai netistä: www.kotilaistensukuseura.fi
(Ei puhelintilauksia!)
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Sukuseuramme uudet kunniajäsenet lähikuvassa

Kunniajäsen
Pirkko Kotilainen
Heinäveden
sukuhaarasta

Pirteä kunniajäsenemme Pirkko sukulaisten ympäröimänä
illallisristeilyllä Turun
saaristossa kesäkuussa 2007.

■ Kirsti Elo (os. Kotilainen)

S

■ Leo Kotilainen

K

otilaisten sukukokous Turussa valitsi
kaksi sukuseuran kunniajäsentä. Toinen
heistä on Pirkko Kotilainen, omaa sukua
Kotilainen Heinävedeltä Ruokoveden kylältä, Kotilan talosta.
Pirkko on kuulunut Heinäveden sukuhaaran puuhanaisiin yli viidenkymmenen vuoden
ajan sukuseuran perustamiskokouksesta alkaen. Lähes kaikissa Heinäveden sukuhaaran
tapahtumissa on tarvittu Pirkon työpanosta.
Kotilaisten suvun vahva edustus on säilynyt
Heinävedellä. Heinäveden Kotilaiset ovat olleet
aktiivisia sukuseurankin puitteissa: sinne perustettiin ensimmäinen paikallinen Kotilaisten
sukukerho, joka aloitti toimintansa 1960. Sukukerho on ollut sittemmin esimerkkinä muillekin
sukuhaaroille aloittaa vastaava toiminta.
Heinäveden vanhalle hautausmaalle pystytettiin 1974 muistokivi, joka kertoo Kotilasten tulosta Heinävedelle. Pirkko on huolehtinut muistokiven hoidosta. Sukuseuramme
perustamiskokouksen paikalle Kotilanmäen
aitan seinään kiinnitettiin v 1995 muistolaatta, jossa todetaan Kotilaisten isännöinnin
alkaneen tällä paikalla jo vuonna 1727.
Pirkon hallussa on myös jo vuonna 1954
valmistunut Heinäveden Kotilaisten sukutaulu, jossa löytyy viitteitä myös Leppävirran ja
Kivijärven Kotilaisten suuntaan. Taulukko
taitaa olla ensimmäinen laaja sukuhaaraa
koskeva esitys koko Kotilaisten suvussa.
Pirkon emännöimä Kotila-niminen maatila
on eri talo kuin sukuseuran perustamiskokouksen pitopaikka Kotilanmäki. Pirkko on
viljellyt tilaa yhdessä edesmenneen miehensä
Antero Kotilaisen kanssa. Perheessä on kaksi
aikuista poikaa Jussi ja Timo. Maatalousteknikko Timo on jäänyt hoitamaan kotitilaa ja
metsätalousteknikko Jussi ansaitsee leipänsä
syntymäkodin ulkopuolella.
Olen varma että Kotilaisten suku säilyy
Heinävedellä vahvana tulevaisuudessakin.
Siitä on kiittäminen niin edellisten sukupolvien työtä kuin tämän päivänkin puuhaihmisiä.
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Kunniajäsen
Marja-Leena Köpman
Pielisjärven sukuhaarasta

Pirkon koti, Kotilan tila ja sen ympäristö Heinävedellä on vaikuttava näyte
Kotilaisten suvun työn tuloksista.

ukuseuran tuore kunniajäsen MarjaLeena Köpman, omaa sukua Kotilainen,
syntyi Pielisjärvellä 1941 Tauno ja Hillevi Kotilaisen esikoistyttärenä. Perhe kasvoi
vielä yhdellä sisarella (Anneli Wallenius) ja
kolmella veljellä; Paavo, Markku ja Seppo.
Tauno-isä oli rintamalla Marja-Leenan
syntyessä. Lomalle päästyään hän toi tullessaan tytölle pienen koiranpennun, joka eli
12-vuotiaaksi ja seurasi Marja-Leenaa uskollisesti koulumatkoilla. Tauno-isä oli kätevä
käsistään ja rakensi perheelleen Pielisjärven
Kylänlahden Honkalanpäähän kauniin talon,
joka nykyisin toimii Paavo-veljen kesäpaikkana.
Marja-Leena rakennutti viereiselle kalliolle oman kesämökin, jossa hän käy latautumassa aina, kun vaan siihen on mahdollisuus. Paikan nimi on Auringonnousu. Idästä
nouseva aurinko valaisee aamulla mökkiä ja
ensi säteet kirkastavat edessä olevan lammen
pinnan.
Päivällä auringon lämpö tallentuu aurinkopaneeliin. Siitä saatava sähkö riittää lamppuun ja kännykän lataamiseen. Marja-Leenan
mökki onkin todellinen ekopaikka. Vesikin
nousee syvältä porakaivosta käsivoimalla.
Marja-Leena rentoutuu toisinaan maalaa-

malla tauluja ja sitä varten mökin päädyssä
on pieni ateljee. Siinä riittää päivällä valoa.
Sähköähän ei mökillä ole.
Luonto on ympärillä villiä ja vastapäisellä vaaralla asustelee karhuja. Kerran yöllä
Marja-Leena heräsi omituiseen hengitykseen
korvansa juuressa. Aamulla selvisi, että
karhuhan se siellä oli nuuskinut avonaisen
ikkunan takana naapuriaan!
Luonto on Marja-Leenalle aina ollut parasta terapiaa. Hän pulahtaa uimaankin aina
kun se on mahdollista. Talvellakaan tämä
harrastus ei keskeydy. Toinen harrastus on
jooga, jota Marja-Leena on harrastanut säännöllisesti vuosikausia.
Oppikoulu piti käydä Lieksassa ja sen jälkeen tuli muutto etelään. Avioliitosta syntyi
kaksi lasta, poika Sebastian ja tytär Tuuli.
Lasten ollessa vielä pieniä aviopuolisoiden
tiet erosivat, ja Marja-Leena yksinhuoltajana
joutui ottamaan vastuun lapsista.
Myöhemmällä iällä Marja-Leena löysi
elämäntoverin, jonka kanssa hän ehti viettää
yhteistä elämää vain muutaman vuoden. Kun
me vietimme Turussa sukukokousta, MarjaLeena järjesteli avomiehensä hautajaisia. Alkuvuodesta hän oli saatellut veljensä Markun
viimeiselle matkalle.
Työelämässä Marja-Leena on ollut pidetty ja taitava työntekijä. Eläkkeelle hän

Kunniajäsenemme Marja-Leena on
Pielisjärven Kotilaisten Sukumuseoyhdistyksen puheenjohtaja. Tämä kuva
museon tyylikkäästä emännästä onkin
otettu sukumuseon pihalla.

jäi HOAS:n rahoituspäällikön vaativasta
tehtävästä.
Sukuseurassamme Marja-Leena Köpman
on ollut pitkään aktiivisena jäsenenä. Hän
hoiti mm johtokunnan sihteerin tehtävää yhtäjaksoisesti 18 vuotta. Tällä hetkellä hän on
Pielisjärven Kotilaisten Sukumuseoyhdistyksen puheenjohtaja. Marja-Leena laati museon
seinälle suvustamme kartan, sukupuun, joka
julkaistiin vuosi sitten Kotilaisten suku -lehden keskiaukeamalla.

Jennynkallio

Sukuseuramme ensimmäisen kokouksen muonituksesta vastanneet emännät
ryhmäkuvassa vuonna 1954, Pirkko Kotilainen oikealla. Pirkko onkin ollut yksi
sukuseuramme puuhanaisista aivan alusta alkaen.
www.kotilaistensukuseura.fi

on Pielisjärven Kotilaisten sukumuseoyhdistys
ry:n ylläpitämä sukumuseo Lieksan kaupungin
Kylänlahden kylän Honkalanpäässä. Kuvassa
Kirsti Elo esittelee museon tuvassa olevaa suvun kätkyttä, jossa hänen isäänsä Veikko Kotilaista aikoinaan keinutettiin. Toisessa kuvassa
Siiri Oravalahti ja Jennynkallion romanttinen
makuukamari huoneentauluineen: ”Viel’ uusi
päivä kaikki muuttaa voi.”
Jos lomamatkasi vie Lieksan suuntaan kesällä, heinäkuussa, voit tutustua museoon sopimalla siitä puhelimitse Senjan tai Marja-Leenan
kanssa: Senja Ek, puh. 040 730 83 29, tai MarjaLeena Köpman, puh. 040 717 41 50.
www.kotilaistensukuseura.fi
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Uusi kysymyspalsta sukuseuramme nettisivuilla:

Kuka tietää sukulaisesta?
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Kiurunkatu 11
57230 SAVONLINNA
Puh. (015) 259 321
Aarre Kotilainen, 040 553 8936
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Luotettava vesihuollon ja
ympäristötekniikan rakentaja

Olen Jarkko Olavi Kotilainen ja tiedustelisin
sukujuuristani. Olen Lieksan Viekin Egyptinkorven
Siltavaaran
Kotilaisia.
Tiettävästi olen nyt seitsemäs isäntä Kotila
-nimisellä
tilalla. Sukulegenda kertoo, että Paavo Kotila
inen olisi
tullut vävyksi Matilaisen tilalle joskus 1600–
1700 luvulla.
Mistähän tämä Paavo tuli?
Isäni oli Erkki ja hänen isänsä Juho Samu
li Kotilainen. Hän oli syntynyt 1908. Hänen isänsä
oli Tahvo ja
hänen isänsä Antti. Omistan tosiaan nyt Kotila
-tilan,
jolla on pitkä historia. Kiinnostaakin, tietäis
ikö joku, mistä alkuperäinen Kotilan isäntä tuli. Minulla
on runsaasti
vanhoja asiakirjoja 1700–1800 luvuilta, joista
tosin en
saa kovin paljoa selvää, sillä sen ajan kirjoit
us on niin
erilaista.
Jarkko Kotilainen, Espoo
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Turun sukukokouksessamme ehdotettiin kolmen vuoden kuluttua pidettävän sukukokouksemme paikaksi Kuopiota ja Viron Haapsalua. Päätöksiä ei tehty, joten ole hyvä ja tee oma ehdotuksesi vuoden 2010 sukukokouksen pitopaikaksi ja -ajaksi. Voit ehdottaa aivan mitä tahansa
paikkaa ja aikaa. Älä anna näiden kuvien ja tekstien rajoittaa sinua!
Haluasitko sukukokouksen jompaankumpaan näistä paikoista, vai aivan muualle? Tee ehdotuksesi sukukokouksen paikasta ja ajankohdasta heti kun ehdit ja muistat, ja lähetä se tiedoksi
sukuseuramme johtokunnalle sähköpostilla: leo.kotilainen@kotilaiset.fi tai postikortilla: Leo
Kotilainen, Kettuniementie 19, 44590 Vuorilahti. Voit tehdä ehdotuksen myös nettisivullamme
www.kotilaistensukuseura.fi Jokainen ehdotus otetaan tosissaan ja käsitellään.

Mistähän esi-isäni Paavo tuli?

��

Mikä paikka ja aika vuoden 2010 sukukokoukselle?
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Hyvä sukulainen! Ole hyvä ja ehdota:
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Haapsalu on idyllinen, pieni kylpyläkaupunki Viron
länsirannikolla, noin sadan kilometrin päässä Tallinnasta. Haapsalu on monelle suomalaiselle tuttu edullisista merenrantahotelleistaan ja kylpylähoidoistaan.
Haapsalussa oli puoli vuosituhatta sitten piispanlinna,
josta käsin seutua hallittiin. Kiehtova linna on edelleen
osittain pystyssä ja monenlaisessa aktiivikäytössä.

��

Kuopio on Puijosta ja Kallavedestä sekä kalakukoista
tuttu kaunis yliopistokaupunki, noin 400 kilometrin
päässä Helsingistä. Kuopio oli myös opettaja Hannes
Kotilaisen ja Suku-Ottona tunnetun isännöitsijä Otto
Kotilaisen kotikaupunki, jossa sukuseuramme ideoitiin
ja syntysanat lausuttiin yli puoli vuosisataa sitten. Vuosisukukokouksemme on pidetty Kuopiossa aiemmin
vuosina 1957 ja 1978. Kuvassa jokaisen kuopiolaisen
tuttu, Kallaveden romanttinen risteilyalus: Ukko-laiva.

■ Johtokunnan jäsenille ja Kotilaisten suku -lehdelle tulee aika-ajoin kysymyksiä, jotka koskevat
edesmenneitä sukulaisiamme. Osaamme vastata kysymyksiin harvoin. Tiedämme kuitenkin,
että jossakin voi olla sukulainen, joka osaisi
vastata hyvinkin, ja valottaa sukumme historiaa.
Sama koskee vanhoja valokuvia: kuka tietäisi,
kuka on tässä kuvassa? Siksi avaamme sivuillemme www.kotilaistensukuseura.fi kysymyspalstan, jolla kysyvä ja tietävä voivat kohdata.
Ja aina voi antaa vinkin: en tiedä, mutta se ja se
saattaisi hyvinkin tietää. Tässä on yksi tuoreimmista kysymyksistä:

�����������
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Ellei vastaanottajaa tavoiteta,
palautetaan osoitteella:
Kotilaisten Sukuseura ry
Anneli Wallenius
Sinikuja 1 C
01620 VANTAA

Tervetuloa Kotilaisten
pikkujoulutapaamiseen
Marttatalolle Helsinkiin
Lauantaina 24.11.2007 klo 15.00
Uudenmaankatu 24 A 6 krs. Helsinki
Ohjelmassa:
❄ Suvun kuulumisia
❄ Perustetaanko sukuseuran sähköinen
arkisto? Tule ideoimaan.
❄ Valokuvia, asiakirjoja, kertomuksia yms.
❄ Vapaata seurustelua, yhteislaulua
ja piristystä pimeään syksyyn.
❄ Arpajaiset – toivomme arpajaisvoittoja.
❄ Tarjoilemme joulupuuroa sekahedelmäkeiton
kera, kahvia, teetä,
joulutorttuja ja pipareita. Tarjoilun hinta
10 euroa, alle kymmenvuotiailta 5 euroa.
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Odotamme ilmoittautumisia viimeistään
sunnuntaina 18. marraskuuta.
Anja Sahrakorpi puh. 050 912 66 05 tai
(09) 724 23 12, anjasahrakorpi@hotmail.com
Risto Sahrakorpi puh. 040 504 55 45
Anneli Wallenius puh. (09) 878 1890 (iltaisin)
Kerrothan sukutapaamisesta myös niille
sukulaisille, joita lehti ei tavoita.
Lämpimästi TERVETULOA läheltä ja
kaukaa Kotilaisten yhteiseen illanviettoon!

www.kotilaistensukuseura.fi

