
Kuvassa Kuopion sukuhaaraan kuuluva Väinö Lyytikäinen koulukuvassa 
Viipurissa ilmeisesti vuonna 1927 tai 1928. Väinö on kuvassa toisessa 
rivissä kuudes vasemmalta (vaalea paita ja henkselit).

Tervetuloa Vantaalle!
Lämpimän kesän jälkeen on aika virit
täytyä sukuseuran syksyn toimintaan. 
Järjestämme esittelyosaston ja suku
tapaamisen Vantaan sukuseuran Kuu
lutko sukuuni tapahtuman yhteydes
sä 6.–7.10.2018 Vantaan ammattiopisto 
Varian Hiekkaharjun toimipisteessä Ten
nistie 1, 01370 Vantaa.

Tapahtumassa on näyttely ennen 
vuotta 1950 otetuista koulukuvista ja 
yleisö luento vuoden 1918 sisällissodasta 
Vantaalla. Päätimme koota omaan osas
toomme vanhoja Lyytikäisten koulu
kuvia, tarinoita ja kuvia Lyytikäisistä si
sällissodassa.* Usein suvuissa on ollut 
osallisia kummallakin puolella. Raudun 
taistelussa menehtynyt jääkärieno äidin 

Tervetuloa vapaamuotoiseen suku
tapaamiseen Kuulutko sukuuni 

tapahtuman yhteydessä 6.10. klo 14–16.
suvusta ja isän puolelta vankileirillä me
nehtynyt mum  mon eno ovat esimerk
kejä siitä. Sukuhistoriaan perehtyessä 
löytää jännittäviä yh teyksiä. Lukiessani 
jääkäri enoni vaiheista vastaan tuli tietoa 
jääkäritoimintaan osallistuneista Lyyti
käisistä. 

Sukutapaaminen on lauantaina 6.10. 
Aiheena on mm. sukukirjan toteutus. 
Tutkija Ari Kolehmainen on tehnyt sopi
muksen mukaisen yhden selvityksen 
Lyytikäisten varhaisemmista vaiheista. 
Toisen selvityksen valmistumista odote
taan vielä. Kuluvalla toimintakaudella 
on tarkoitus aloittaa 100 vuotta nuo
remman suku tiedon kokoaminen. Kirja
työryhmän puheenjohtaja Reijo Lyy
tikäinen kertoo hankkeen nykytilantees
ta. Tiedon kerääminen ja tarinoiden 

Tapahtumaan on vapaa pääsy. 
Myynti pisteissä käy vain käteinen. 
Tapahtuman muu ohjelma osoitteesta 
www.vantaanseudunsukututkijat.net

kirjoittaminen mahdollistavat kiinnosta
van kirjan julkaisemisen.

Tapaamiseen on varattu lauantaina 
6.10. luokka klo 14–16. Ilmoittautumiset 
Kari Lyytikäinen karilyyti@gmail.com      
p. 0400 253 150 tai tapahtumapaikalla. 

Dnanäyttei tä tarvitaan lisää ja mah
dollisesti se onnistuu kä tevästi paikan 
päällä. Tapahtumassa on kiinnostavia     
luentoja, sukujen esittelyosastoja ja mu
kavaa ostettavaa kirjoista ammattiopis
ton oppilaiden valmistamiin leivonnaisiin. 
Kaikki Lyytikäiset ja Lyytikäisistä kiinnos
tuneet olette lämpimästi tervetulleita!

Riitta-Liisa Lyytikäinen

*Kaivakaapa sukunne kuva-arkistoja ja tutkittua tietoa materiaaliksi osaston ko koa jalle Helena Lyytikäiselle. Lähetä kuva-
tiedostot ja niihin liittyvät tekstit 2.10. mennessä os. helena@adhelena.fi Viestin aihe: Lyytikäiset 2018. Tai voit tuoda kuvia/
tekstejä mukanasi. Jos mahdollista niin tuo kuvat teksteineen koossa A4 pysty tai vaaka (210 mm x 297 mm). Lauantaina 
aamulla kokoamme osastomme alkaen klo 8. Meille on varattu kaksi rinnakkaista perusosastoa (kuten vuonna 2016). Osas-
ton sijainti selviää paikan päällä. 
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