
Sukuseura Lyytikäiset perustettiin Kajaanissa 5.8.2000. Perustamis-
kokoukseen hotelli Kajanuksessa osallistui seitsemän perustajajäsentä        
ja neljä muuta henkilöä. Tuolloisten osanottajien kotipaikkoja olivat          
Kajaani, Liperi, Siilinjärvi, Kuopio, Helsinki ja Muurla. Perustamisen    
jälkeen vuosikokouksiin on matkattu Karttulaan, Runnille, Heinäveden   
Valamoon, Imat ralle, Rantasalmelle, Leppävirralle, Heinolaan, Varkau-
teen ja Heinäveden Kermaan. Vuoden 2010 heinäkuussa juhlittiin seu-
ran 10-vuotista taivalta pappilaravintola Kenkäverossa. Vuosikokouk-
seen 2011 kokoonnuttiin hotelli Savonsolmuun Pieksä mäellä. Laukaan 
Peurungassa kokoonnuttiin vuonna 2012, ja sukuseura sai Anna-Liisa 
Lyytikäisen suunnit teleman hienon tunnuksen. Tämän jälkeen on ko-
koonnuttu Kuopiossa 2013 ja 2015 jälleen Heinäveden Valamossa. 2017 
tapasimme toisiamme Mikkelissä. Vapaamuotoiset tapaamiset Vantaan 
Kuulutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä järjestettiin vuosina 2014, 
2016 ja 2018. Viime vuonna vuorossa oli jälleen Heinäveden Kerma.           
Siellä suunniteltiin juhlakokousta sukuseuran syntysijoille Kajaaniin.       
Koronapandemia päätti toisin ja 20-vuotisjuhla tapaaminen siirtyi                       
vuodella eteenpäin. Toivottavasti tapaamme Kajaanissa tänä vuonna! 
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SUKUSEURAN 
ensimmäiseltä 

vuosikymmeneltä
Sukuseuran taholta esitettiin toivomus, että kertoisin suku-
seuran perustamisen vaiheista ja toiminnasta puheenjohta-
jakaudellani. 

Olin selvitellyt oman sukuni vaiheita jo 1980-luvulta alkaen, 
mutta vasta jäätyäni yrittäjän työstä eläkkeelle vuonna 1995 
alkoi aihe kiinnostaa vielä enemmän. Päätin vuonna 1999 
laittaa nettiin muutaman sivun juttua sukuseura-ajatuksis-
tani ja pyysin asiasta kiinnostuneiden yhteydenottoja. Näi-
den sivujen ansiosta sain muutamia kiinnostuneita tietooni. 
Tuolloin sähköpostikaan ei ollut vielä kovin yleinen, mutta 
yllättävän monella Lyytikäisellä se sentään jo oli. Nykyään 
ei enää ole kovin helppo löytää netistä yksityishenkilöiden 
sähköpostiosoitteita, mutta silloin melkein kaikki olemassa 
olevat osoitteet löytyivät helposti. 

Lähetin kaikille heille sähköpostia ja keskustelin 
sukuseuran perustamisesta monien kanssa. Kiin-
nostusta kyllä tuntui olevan monella ja näin 
tein päätöksen. Kutsuin perustavan kokouk-
sen koolle 5.8.2000 Kajaaniin. Kokoukseen 
saapui kuitenkin vain 11 henkilöä, ehkä syy-
nä oli Lyytikäisten asuinpaikkoja ajatellen 
se, että Kajaani on hieman syrjäinen paik-
ka. Sukuseura saatiin kuitenkin perustet-
tua, ja hallitukseenkin löytyi kokouksessa 
hyväksyttyjen sääntöjen edellyttämä 
määrä jäseniä. Minut valittiin hallituksen 
puheenjohtajaksi ja sain kunnian hoitaa 
tuota tehtävää vuoden 2009 vuosikokouk-
seen asti, kun silloin saimme jaettua tehtävät 
useammalle henkilölle. Olin tavallaan päässyt 
määränpäähän asiassa, josta olin haaveillut. 
Meillä oli toimiva sukuseura ja oli aika toisten jat-
kaa. Sukuseuraan oli tullut jo mukaan sellaisia henki-
löitä, jotka halusivat tai heidät suostuteltiin ottamaan eri 
tehtäviä hoitaakseen. Olen ilmeisesti huono delegoimaan, 
koska kesti näin kauan löytää uusia vastuunottajia. Nyt su-
kuseuraa vetää monipuolisesti osaava porukka. 

Perustavan kokouksen pöytäkirjan mukaan osallistuneis-
ta seitsemän merkittiin perustajajäseniksi ja neljä paikalla 
olleiksi. Jäsenyyttä oli hakenut jo ennen sukuseuran perus-
tamista 18 henkilöä, vuoden 2000 loppuun mennessä jäse-
niä oli 33, ja vuonna 2001 jäseniä oli jo 53. Jäseniä oli jossain 
vaiheessa jäsenluettelossa yli 100, joista osa maksoi jäsen-
maksunsa vain muutaman kerran. Koko puheenjohtajakau-
den vastasin Sukusanomien julkaisemisesta ja postittami-
sesta yksin. Sukusanomia postitin parhaimmillaan yli 100 
kpl kaksi kertaa vuodessa. Hoidin myös kirjanpidon, rahas-
tonhoitajan tehtävät ja sukutietojen tallentamisen tietokan-
taan sukuseuran jäsenien tekemien tutkimustulosten mu-
kaisina. Sukuseuran nettisivujen tekeminen ja ylläpito on 
kuulunut tehtäviini aivan sukuseuran perustamisesta lähtien 
ja kuuluu vielä tälläkin hetkellä. 

Tehtävää oli tietenkin melkoisesti, mutta kaiken tein ihan 
mielelläni. Nyt, kun aloittelen elämäni yhdeksättä vuosi-
kymmentä, eivät taitaisi voimat enää riittää tuohonkaan 
saavutukseen. Paljosta olisin kuitenkin jäänyt ilman, jos en 
olisi hommaan ryhtynyt, koska näin toimittuani olen saanut 
20 vuoden aikana paljon uusia tuttavuuksia ja hyviä ystäviä. 

Puheenjohtajakaudellani järjestettiin vuosikokous/suku-
tapaaminen joka vuosi. Näiden tapaamisien järjestelyistä 
kuitenkin vastasi aina paikallinen jäsen tai jäsenet yhdessä. 
Näissä tapaamisissa on ollut erittäin mielenkiintoista tavata 
Lyytikäisiä, jotka asuvat eri paikkakunnilla ympäri maata. En 
ollut pystynyt ennakoimaan sitä, kuinka moneen Lyytikäi-
seen saisin tutustua. Aikaisemmin olin tuntenut vain muu-
tamia oman isoisäni jälkeläisiä. 

Kiitän kaikkia sukuseuran jäseniä miellyttävistä hetkistä 
yhteisten tapaamisten merkeissä ja niitä, jotka aikoinaan 
osallistuivat kanssani sukuseuran toimintaan hallituksen jä-
seninä tai muuten tukivat sukuseuran toimintaa. Meitä pe-
rustajajäseniä taitaa olla sukuseuran jäseninä enää vain kol-
me henkilöä. 

Terveisin 
Reijo H. Lyytikäinen, 

yksi Sukuseura 
Lyytikäiset ry:n 

perustajajäsenistä, 
puheenjohtaja 

2000–2009
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Kuvassa sukuseuran 
perustajajäsenet 

Kari Lyytikäinen ja 
Reijo H. Lyytikäinen 

sukutapaamisessa 
Laukaan Peurungassa 2012.

2000 Sukuseura perustettiin 
5.8.2000 ja ensimmäinen 
Sukusanomat ilmestyi.  

2001  Sukusanomissa puheenjohtaja 
 kiteytti sukuseuran toiminta-
ajatuksen näin: ”Sukuseuramme toiminnan 
tarkoitus on selvittää kaikkien Lyytikäisten 
sukunimeen jotenkin liittyvien juuria. (…) 
Tämän toiminta-ajatuksen tarkoituksena 
on saada mahdollisimman suuri joukko 
ihmisiä omalta osaltaan selvittämään 
Lyytikäisten historiaa. Kun nämä muruset 
tallennetaan samaan tietokantaan, niin tällä 
tavalla pienistä murusista kertyy nopeasti 
suuri määrä sukutietoa.” 

Samassa Sukusanomien numerossa julkais-
tiin Suomen historian pikkujättiläisestä 
lainattu artikkeli erämaiden asuttamisesta. 

Jäsenlehtemme kaksi vuosikymmentä...



Muisteluita 
puheenjohtajakaudelta

Runsaat kymmenen vuotta sitten kuulin ensimmäisen kerran sukuseu-
ramme olemassaolosta. Veljeni Toimi oli saanut kontaktin johonkin jä-
seneen ja kertoi siitä minulle. Niinpä hakeuduin vaimoni Irjan kanssa 
sukutapaamiseen Rantasalmelle. Siellä esiin tuli heti mielenkiintoisia su-
kuhaaraamme koskevia asioita, erityisesti  esivanhempieni Pielaveden 
suuntaan. Jotenkin tuli ilmi kiinnostukseni ja ajautumiseni erilaisiin yh-
distystoimiin, ja minut valittiin sukuseuramme hallitukseen. 

Hallituskauteni aikana Suomessa uudistettiin yhdistyslainsäädäntöä, 
mikä edellytti myös sukuseuramme sääntöjen stilisointia. Uudistustyö 
ajoittui aikaan, jolloin minut oli valittu seuramme puheenjohtajaksi. 
Sääntöuudistus vaati melkoisesti työtä, mutta hallituksemme ahkerat 
henkilöt tekivät ammattitaitoisesti töitä, ja niin uudet säännöt saatiin vi-
rallisesti hyväksytyksi kertayrittämällä ja varsin nopeasti. Samaan aikaan 
pantiin toimeksi sukuseuran logon suunnittelu ja tehtävään valikoitui ku-
vataiteilija Anna-Liisa Lyytikäinen, jonka suunnitelman pohjalta logo ai-
kanaan valittiin.

Toiminta sukuseurassa tuotti minulle paljon uutta tietoa sukuhaaras-
tamme. Yleinen leikillinen kysymys kuuluu usein ”Onko suvussanne ku-
ninkaallisia”. Nyt voin vastata, ettei kuninkaallisia, mutta presidentillisiä 
kyllä. Saimme selville, että isämme Eerik Johannes Lyytikäinen ja Urho 
Kaleva Kekkonen olivat keskenään neljännet serkut.

Puheenjohtajakauteni kesti vuoteen 2013, jolloin sairastuin vakavasti 
ja vietin kuusi kuukautta sairaalassa. Nyt olen toipunut siitä ja voin olo-
suhteisiin katsoen hyvin. 

Kiitän sukuseuraa ansiokkaasta työstä, jota olen saanut esitellä myös-
kin nykyisellä kotiseudullani Heinolassa, jossa toimin aiemmin mm. Hei-
nola-seuran hallituksessa ja kotiseutuliiton paikallisissa yhteisöissä, josta 
työstäni olen saanut Kotiseutuliiton ansiomerkin.

Leevi Lyytikäinen, 
sukuseuran puheenjohtaja 2009 (Kerma) – 2013.

Leevi Lyytikäinen 
on viihdyttänyt suku-

kokousväkeä usein 
niin puhein kuin 

soittaen. Tässä saha 
soi Heinäveden 
Kermassa 2019.

Vuonna 2015 suku-
kokous oli Valamossa, 
jossa oli kokoonnuttu 

aiemmin samoissa 
merkeissä 2009. 
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2002 
 Sukusanomissa  
 jaettiin Suomen 
Sukututkimusseuran neu-
voja sukututkimuksen aloit-
tamiseksi. 

 Sukusanomissa  
 tutustuttiin 
Pellonpään tilalla Pielaveden 
Jokijärvellä asustaneiden ja 
edelleen asuvien Lyytikäisten 
historiaan. Kuivaniemen 
Kyläkirjasta lainatusta teks-
tistä saatiin lukea, miten Lapin 
tilan isäntä Johan Lappalainen 
otti 1.11.1902 Aapeli Lyyti-
käisen mäkitupalaiseksi 
”10 vuoten ajaksi seuraavilla 
ehtoilla:  

1§ Mäkitupalainen maksaa 
isännälle 1/3 osan rukiista, 
otrista ja kaarasta. Mökkiläi-
selle töryt jääpi. 

2§ Mäkitupalainen tekee päi-
vätöitä 1 viikko maaliskuulla 
ja heinäkuulla yksi viikko. 
Talon ruoka ja työkalut. 

3§ Tuvan toinen puoli valmiil-
la pärreillä ja isännän antamil-
la naalolla navetta ja saana ja 
lato tuohilla korjattavat.” 

2004 

Vuonna 2016 sukuseura Lyytikäiset 
oli mukana Kuulutko sukuuni 
-tapahtumassa Vantaalla. 2003 

 Sukusano-
 missa luo-
tiin lyhyt katsaus suoma-
laisten siirtolaisuuteen, 
myös tässä oli lähteenä 
Suomen Sukututkimus-
seuran aineisto.   



Joensuun kansalaisopiston sukututkimuskurssilla 1980-luvulla 
minulle selvisi, että isän suku on elänyt samalla paikkakunnal-
la 1600-luvulta asti. Sähköposti Reijo Lyytikäiseltä Kajaanista 
innosti osallistumaan sukuseuran perustamiskokoukseen elo-
kuussa 2000. Tulin valituksi hallitukseen ja olen ollut hallituk-
sen jäsen koko sukuseuran historian ajan. Varapuheenjohta-
jaksi tulin 2009 Kerman keitaalla pidetyssä hallituksen koko-
uksessa. Puheenjohtajaksi minut valittiin Kuopiossa 2013. 

Varsinainen kokous Kuopiossa 2013 oli ensimmäinen uusien 
sääntöjen mukaan toteutettu. Kokouksessa esitettiin, että hal-
litus selvittäisi mahdollisuutta hankkia ulkopuolinen henkilö 

sukukirjaa tekemään. Mietittäväksi tuli myös, miten rahoitus 
järjestetään. Sukututkija FM Ari Kolehmaiselta tilattiin suku-
tutkimus 2015 ja jatkotutkimus 2016. Tutkija esitteli tekemän-
sä sukuselvitykset vuoden 2017 varsinaisessa kokouksessa ja 
julkaisi täydennetyn Lyytikäisten sukuhaarojen alkuvaiheita 
-raportin hallituksen kokouksessa 2018. Samassa kokouksessa 
valittiin kirjatoimikunta edistämään sukukirjan julkaisemista. 
Kirjatoimikunta jatkaa valmistelutyötään Matti Tiihosen vetä-
mänä. 

Sukuseura on järjestänyt varsinaisten kokousten yhteydessä 
ohjelmaa, joka on liittynyt paikkakuntaan tai sen historiaan 
kuten Suomi 100 vuotta -hengessä Mikkeliin päämajakaupun-
kina tai muuhun ajankohtaiseen tapahtumaan kuten kokoon-
tuminen Heinäveden Kermaan Olli Lyytikäisen taidenäyttelyn 
aikaan. Sukuseuran 20-vuotisjuhlatapaamisen ohjelma ja 
paikkavaraukset olivat valmiina, mutta koronapandemia siirsi 
suunnitelman toteutumisen. Sukuseura on osallistunut vuo-
sien 2014, 2016 ja 2018 Kuulutko sukuuni -tapahtumaan Van-
taan Tikkurilassa. Meillä on ollut edustava näyttelyosasto ja 
varsinaisten kokousten väliset sukutapaamiset siellä. Moni-
puoliset luennot, eri tavoin toteutetut osastot ja muu suku-
seuratoimintaan ja sukututkimukseen liittyvä oheistarjonta 
ovat vahvistaneet kiinnostusta sukuseuratoimintaan. 

Sukuseuran jäsenistö ja vastuuhenkilöt vanhenevat. Pyrki-
käämme innostamaan nuoriamme oman sukunsa ja per-
heidensä vaiheiden tallentamiseen jatkumoksi sukuseuran te-
kemälle selvitystyölle. Sukukirja palvelee sukuseuran jäseniä 
ja ennen kaikkea uusia sukupolvia meidän jälkeemme. Siksi 
tämä hanke huolella toteutettuna on mielestäni tärkein tehtä-
vämme nyt. 

Kari Lyytikäinen, sukuseuran 
puheenjohtaja 2013 –

Sukuseuran hallituksessa 20 vuotta

Sukuseuran 
puheenjohtajaksi 

2013 valittu 
Kari Lyytikäinen 

ja rahastonhoitaja 
Riitta Kemppainen 
kukittivat kunnia-

jäseneksi kutsutun 
Reijo H. Lyytikäisen.

Kuulutko sukuuni 
-tapahtumassa 

Vantaalla sihteeri 
Riitta-Liisa Lyytikäinen 

ja puheenjohtaja 
Kari Lyytikäinen
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2006 

2005 
 Kevään Sukusanomissa  
 Tapio Lyytikäinen Maanin-
galta kirjoitti Kuopion Karhonsaaren 
vaiheista. 

Syksyllä julkaistiin Aino Lyytikäisen 
koulutyönään 15-vuotiaana kirjoittama 
kirjoitelma Minun kotini ja sukuni, jossa 
hän kertoi Leppävirran Lyytikkä län vai-
heista vuodesta 1700 aina nykypäivään. 
Kirjoitus päättyy Runebergin kirjoitta-
miin virren 577 sanoihin sekä sitä edel-
tävään Ainon toiveeseen: ”Ja niin kuin 
tämä talokin, pellot ja metsät, myös nä-
mä tarinat ja perinteet toivottavasti kul-
kevat ikuisesti suvussamme isältä pojal-
le (tai tyttärelle).

On isät täällä taistelleet 
ja uskoneet ja toivoneet. 
Me saimme saman asunnon  
ja samat vaiheet meidän on. 

Ja meidän polkuamme saa 
taas lapsemmekin taivaltaa. 
Hän kyntää kerran peltomme 
ja uskoo kuin me uskomme.”  

 Aaro Lyytikäisen tarinaa 
 kertoi Tapio Lyytikäinen, 
Aaron jälkeläinen neljännessä polvessa: 
...”Vuoden 1870 keväällä Aaro Lyytikäinen 
muutti Nilsiän Sänkimäestä Inkerinmaalle 
Kelttoon, hieman Pietarista itään. ... Oli läh-
dön syy nälkävuodet tahi joku muu, Inke-
rinmaalla vietetty aika kesti 22 vuotta.”  

Syksyn lehdessä Eila Lyytikäinen Imatralta 
muisteli tätiään Asta Lyytikäistä, Enson 



Vuoden 2013 vuosikokouksessa puolisoni Kari 
valittiin puheenjohtajaksi. En aavistanut, että 
voisin tulla valituksi sihteeriksi. Lupauduin 
yhdeksi kaksivuotiskaudeksi. Nyt on 
neljäs kausi menossa. Minulla oli vä-
häinen kokemus sihteeriydestä, joten 
monta säikähdystä ja yöunen kat-
keamista on tullut näiden vuosien 
aikana. Tarkkuus ei ole vahva puole-
ni. Pääni menee sekaisin sukutau-
luissa, joten sihteerille tulleet pyyn-
nöt selvittää sukuyhteyksiä olen oh-
jannut Reijo Lyytikäiselle. Riitta 
Kemppainen taidoillaan hoitaa kirjan-
pidon lisäksi jäsenrekisterin, Sirkku Lyyti-
käinen toimittaa ja Helena Lyytikäinen tait-
taa hienoa Sukusanomia. Kannatan tehtävien 
hoidossa työelämässä oppimaani tiimimallia, jossa 
tehtävät jakautuvat luontaisten taipumusten ja kiinnostuksen 
mukaan. Kiitän minua tukeneesta ja toimivasta yhteistyöstä 
kanssani nämä vuodet sukuseurassa työtä tehneitä.

Epäilin mielessäni, ettei puheenjohtaja ja sihteeri samasta 
perheestä -kuvio toimi lainkaan. Perhe-elämässä olemme 
voineet vuosien kuluessa yhdistää erilaiset ominaisuutemme 
yhteiseksi hyväksi. Yhteistyö sukuseuran toiminnassa on su-
junutkin kohtuullisen hyvin. Olemme muistutelleet toisiam-
me ajankohtaisista tehtävistä ja tukeneet sellaisissa, joissa 
toinen on vahvempi. Olen verrannut meitä sadun Pessiksi ja 
Illusiaksi. Illusia-minä on utelias kokemaan ja oppimaan uut-
ta, mikä kohdallani sukuseuratoiminnassa tarkoittaa aitoja 
elämän tarinoita tai kokoontumispaikkakunnan historiaa si-
sältäen yhteiskunnan, kulttuurin ja Lyytikäisten historiaa. 
Järkevä Pessi-puoliso on ollut ideoideni ensimmäinen kont-
rolli ja seula. 

Olemme olleet sukuseuran toiminnassa mukana alusta läh-
tien. Yleisellä tasolla yksi uusi oivallus sukujen historiassa ja 
tarinoissa on ollut, miten erilaiset yhteiskunnalliset tapahtu-
mat ovat heitelleet Lyytikäisiä hyvin erilaisiin kohtaloihin. Toi-
nen aikaperspektiiviin liittyvä on se, että sukulaiset muutamia 
sukupolvia sitten ovat oikeasti asuneet savupirteissä ja har-
joittaneet kaskiviljelyä. On koskettanut, miten Suomen vai-
keat itsenäistymisen vuodet jakoivat eri puolille perheitä ja 
sukuja myös Lyytikäisten kohdalla. Niiden Lyytikäisten kohta-
lot, jotka joutuivat vainojen uhreiksi, toivat lähemmäksi suo-
malaisten historian vaikeita tapahtumia. Sukuseuran osallis-
tuminen Vantaan sukuseuran Kuulutko sukuuni -tapahtu-
maan on mielestäni ollut sukututkimuksen sisältöä ja merki-
tystä laajentava kokemus.

Sukuseuran toiminta on antanut uteliaalle mielelle val-
tavan paljon uutta tietoa, uusia kokemuksia ja uusia 

tuttavuuksia. Historia oli toinen mieleisistä oppiai-
neista koulussa. Sukuseuran toimintaan osallis-

tuminen on avannut yleisestä historiasta inhi-
millistä, yhden ihmisen, perheen ja suvun ta-
soa. Kaikki tieto, mitä sukuseuran toiminnan 
aikana on koottu, ansaitsee tulla talletetuksi 
perinnöksemme jälkipolville.

Riitta-Liisa Lyytikäinen 

Sihteeriksi yllättäen
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konttorin ensimmäistä naisosastopäällikköä. 
... Lehtileikkeestä löytyi kuvateksti: 
”Kuva yhtiön sulfiittitehtaan savupiipun 
muurauksesta. Neiti Lyytikäinen muuraa 
piippuun viimeisen varvin. Eikä hänen pää-
tään yhtään huimaa, kun hän piipun valmis-
tuttua ylhäältä katselee näköaloja. Eipä ihme, 
että työmiehet alkoivat tuollaiseen rohkeaan 
naiseen luottaa, jopa niinkin, että uskoivat 
hänen sanaansa työasioissakin enemmän 
kuin mestarin määräyksiin.”

2007 Tapio Lyytikäinen kirjoitti
 Inkerinmaalla syntyneen 
Juho Kuukaupin värikkäästä elämästä. 
Kuukaupin mummo oli Eva Lyytikäinen, 
o.s. Tatti, jonka puolisosta, nilsiäläises-
tä Aaro Lyytikäisestä (s. 14.2.1851, 
k. 3.1.1934), oli kerrottu edellisen vuo-
den Sukusanomissa. 

Syksyn lehdessä sukellettiin Soili Lyyti-
käisen lähettämässä jutussa sukeltaja 
Einari Lyytikäisen muistelmiin.

 Kirkonkirjojen digitoimises-
 sa aktiivisesti mukana ollut 
puheenjohtaja Reijo Lyytikäinen kertoi 
kevään lehdessä Suomen Sukuhistorialli-
sen Yhdistyksen (SSHY) perustamisesta: 
Tutkinta-aineiston saamiseksi nettiin 
Suomeen on perustettu yhdistys, jonka 
tavoitteena on saada aikaisemmin mikro-
filmattu sukututkimusmateriaali digi-
arkistoon kaikkien tavoitettavaksi ja 
kotona tutkittavaksi.

Syksymmällä vielä houkuteltiin uusia 
vapaaehtoisia digitointiprojektiin sekä 
jaettiin muutamia ruokaohjeita teoksesta 
Kokki-Kirja, elikkä Neuvoja tarpeellisem-
pien Joka-aikaisien- ja Pito-ruokien Lai-
tokseen, niin myös Monellaisiin leipomi-
siin ja juotavien panoin, ynnä Tarpeellisia 
tietoja ruokien ja ruoka-aineiden korjusta 
ja säästystä j.n.e.

2008



Jussi-isä sen oli nähnyt Savon Sanomissa: pienen ilmoituk-
sen, jossa kerrottiin sukuseura Lyytikäisten vuosikokouk-
sesta Heinäveden Valamossa. Vaikka isä oli halvaantumi-
sestaan huolimatta innokas ajaja, hän ei jostain syystä tuol-
loin ollut halukas itse lähtemään Valamoon, vaan pyysi mi-
nua menemään puolestaan kuulemaan, millainen seura 
kyseessä oli ja mistä kokouksessa puhuttaisiin. Risteilykin 
oli luvassa. Oheisohjelmaan en kylmiltään suostunut, mutta 
lupasin, että pistäytyisin varsinaisessa kokoustilaisuudessa 
ottamassa selvää seuran Lyytikäisistä. Silloin oli kesä 2003, 
ja yhä olen tuolla pistäytymismatkalla. Kaksi tuntia Vala-
moon saapumiseni jälkeen olin päätynyt sukuseuran halli-
tukseen.

Sukuseuratyön pontimena olivat isäni pyynnön lisäksi 
kiinnostus omia juuria kohtaan ja halu löytää yhä varhai-
sempia esi-isiä, ja – kun varsin pian kävi ilmi, että olin oman 
tiedossa olevan sukuhaarani ainoa edustaja seurassa – halu 
löytää mahdollinen yhteys muiden seuran Lyytikäisten su-
kuhaaroihin sekä halu oppia sukututkimusta kokeneemmil-
ta. Arvostin suuresti seuran perustajan ja puheenjohtajan 
Reijo H. Lyytikäisen kokemusta ja osaamista. 

Vuonna 2006 ryhdyin 
hoitamaan seuran hal-
lituksen sihteerin tehtä-
vää. Tuossa vaiheessa 
seuran toiminta oli va-
kiintunut: jäsenmäärä 
aluksi noussut muka-
vasti, Reijo H. Lyy ti käi-
sen suururakka, suku-
tietojen tallennustyö yh-

 teiseen tietokantaan, alkanut ja jatkunut onnistuneesti, vuo-
sikokouksia järjestetty perustamiskokouksen jälkeen viidellä 
paikkakunnalla, uusia tuttavuuksia solmittu. Samalla esiin 
oli jo tullut kolme haastetta: 2000-luvun yleinen ilmiö, kai-
kenlaisen seuratoiminnan hiipuminen, kosketti myös ja eri-
tyisesti sukuseuroja, eikä meidänkään sukuseuramme jä-
senmäärää yrittämisestä huolimatta saatu kasvatettua toi-
votulla tavalla, ja erityisesti nuorten jäsenten vähäinen mää-
rä huolestutti. Toisekseen vuosikokouksiin osallistui jäsenis-
tä vain pieni osa. Ja kolmanneksi: Seuran perustamisesta 
alkaen esillä ollut toive sukukirjan julkaisemisesta ei ollut 
edennyt, kun varmennettua sukututkimustietoa ei kertynyt 
tarpeeksi eikä jäsenmaksukertymäkään riittänyt julkaisutoi-
mintaan. Näiden samojen haasteiden äärellä toki ollaan osin 
edel leenkin, mutta paljon on myös tehty niihin vastaamiseksi, 
ja voimme olla iloisia siitä, että seuramme on säilynyt näin-
kin elinvoimaisena. 

Jotta kiinnostus sukuseuraamme kohtaan säilyisi, ryhtyi-
vät seuramme hallitukset seuraaviin toimiin: Sääntömää-

räisten vuosikokousten yhteyteen kehitettiin enenevässä 
määrin sekä sukututkimukseen liittyvää tai paikallishistoriaa 
valottavaa oheisohjelmaa että vapaamuotoista yhdessä-
oloa. Ja vuoden 2011 sääntöuudistuksessa mentiin aikanaan 
vielä askel eteenpäin luopumalla jokavuotisista virallisista 
kokouksista ja korvaamalla kokous joka toinen vuosi mah-
dollisesti useampaa kävijää kiinnostavalla vapaamuotoisella 
sukutapaamisella kokonaan vapaana kokousmuodollisuuk-
sista – ja siitä riskistä, että kerran paikalle mentyään päätyi-
si heti hallitusvastuuseen. Sääntöjen sorvaaminen uuteen 
muotoon oli vaativa mutta mielenkiintoinen tehtävä. Rahas-
tonhoitaja Riitta Kemppaisen osaamista siinä tarvittiin.

Niille jäsenille, jotka eivät sukutapaamisiin kuitenkaan 
päässeet, tuli myös tarjota vastinetta jäsenmaksulle enem-
mänkin kuin vain toive joskus toteutuvasta sukukirjasta. 
Tässä keinoksi nousi Sukusanomien kehittäminen. Seuran 
alkuvuosina Sukusanomien sisällöstä, painamisesta ja pos-
tittamisesta oli puheenjohtaja Reijo H. Lyytikäinen joutunut 
vastaamaan yksin, kun jäsenet olivat kovin harvakseltaan 
lähettäneet kirjoituksiaan julkaistavaksi. Hallitusvastuuseen 
tultuani ja sihteerinä aloitettuani ryhdyin ensin satunnai-
sesti tuottamaan ja toimittamaan aineistoa lehteen, ja kun 
vuonna 2009 Leevi Lyytikäisen aloittaessa puheenjohtaja-
na jäsenlehden toimittaminen nimettiin minun vastuu-
alueekseni, aloin aktiivisesti kalastella julkaistavaksi jäsen-
ten tekstejä, kirjoittaa juttuja itse ja taittaa lehteä vaatimat-
tomin keinoin. Sukuseuran oman logon saaminen käyttöön 

Pykäliä, lehtiä, sukupuita 
ja ahvenfileitä

Sukuseuran 
monivuotiselle 

puheenjohtajalle 
Reijo H. Lyytikäiselle 

luovutettiin 
Kenkäverossa 31.7.2010
Anna-Liisa Lyytikäisen 

taideteos kiitokseksi 
suuresta panoksesta 

seuran hyväksi. 
Kuvassa taiteilija 

ja teoksen vastaanottaja. 

6

2009 Saimme lukea, kuinka Jussi Lyytikäinen Leppävirran Takkulasta 
 on kirjoittanut muistiin valtavan määrän tietoa sukunsa ja kotitilansa 
vaiheista tutkimalla isäntien kalenterimerkintöjä, tilikirjoja, kirjeenvaihtoa ja 
muita muistiinpanoja. 

Syksyllä jäsenlehdessä kerrottiin Silta-Taavetista, jonka maisemissa Heinäveden 
Kermassa vuosikokous oli elokuussa pidetty. Kansikuvassa vuosikokousväki seisoi 
taustanaan tupa, joka aikoinaan oli ollut Hynnilänsalmen kääntösillan sillanvarti-
joiden virka-asunto. 

”Sukuseuratoiminta on 
joskus ylevää perinne-
työtä ja vuosisatojen 
taakse porautumista, 
joskus hauskaa yhdessä-
oloa tässä päivässä.”



vuonna 2012 oli mielestäni merkittävä asia seuralle, ja kun 
samana vuonna saimme Helena Lyytikäisestä jäsenlehdel-
lemme ammattimaisen taittajan, voin katsoa näitä kauniin 
logomme koristamia viime vuosien Sukusanomia ylpeänä. 
Niin monia mielenkiintoisia sukutarinoita olemme saaneet 
jäsenlehdestämme lukea! Sukusanomissa meillä on omalla 
tavallaan jo toteutunut ajatus sukukirjasta. Sukusanomien 
toimittamista olen jatkanut edelleen, vaikka sain vuonna 
2013 luovuttaa sihteerin tehtävät siinä toimessa erinomai-
seksi osoittautuneelle Riitta-Liisa Lyytikäiselle. Riitta-Liisa 
ja nykyinen puheenjohtaja Kari Lyytikäinen ovat yhdessä 
luotsanneet seuraa vakaasti eteenpäin.

Mitä kolmanteen mainitsemaani sihteerikauteni haastee-
seen tulee, sukuseurojen aktiivijäsenmäärän kehitys nou-
dattelee omaa logiikkaansa: Kun kunkin oma sukututkimus 
alkaa, kiinnostus sukuseuratoimintaankin on suurta; kun taas 
omassa sukututkimuksessaan joko saavuttaa tavoitteensa ja 
löytää kaipaamansa esi-isät tai törmää ylipääsemättömiin 
esteisiin eikä tutkimus enää etene, myös sukuseuratoiminta 
jää taka-alalle. On siis luonnollista, että jäsenistössä on myös 
lyhytaikaisia aktiiveja. Samasta syystä on myös luonnollista, 
että jäsenistössä on enemmän vanhempien kuin nuorem-
pien sukupolvien edustajia. Toki minuakin surettaa, ettei 
omasta sukuhaarastani ole seurassa mukana yhtään nuo-
rempaa. Ja toki minua surettaa sekin, ettei entistä varhai-
sempien esi-isien löytyminen sukupuuhumme sukuseuran 
teettämän sukututkimuksen ansiosta tuntunut herättävän 
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heissä ollenkaan sellaisia väristyksiä kuin minussa, mutta 
tämä on vain hyväksyttävä ja uskottava, että heidänkin kiin-
nostuksensa vielä herää.

Paria sairaspoissaolojaksoa lu-
kuun ottamatta olen ollut suku-
seura-aktiivi seitsemäntoista 
vuotta. Olen kuullut monta 
mielenkiintoista tarinaa, 
olen tavannut hienoja ih-
misiä ja saanut läheisiä 
ystäviä, elämyksiä on 
kertynyt. Sukuseuratoi-
minta on joskus ylevää 
perinne työtä ja vuosi-
satojen taakse porautu-
mista, jos kus hauskaa yh-
dessäoloa tässä päivässä. 
Muistoja kaivellessani mie-
leeni nousivat nyt ensimmäisi-
nä hul luttelu Alasaukko-ojan Pir-
kon kanssa Peurungassa 2012 ja Leevi-
puheenjohtajan mahtavat ahvenfileet Vääränlammen ran-
nalla 2011. Pelkästään niiden takia on jo kannattanut olla 
sukuseuran jäsen.

Sirkku Lyytikäinen, 
hallituksen sihteeri 

vuosina 2006–2013

Mikkelin 
Kenkäveroon 
kokoontuneita 
Lyytikäisiä.

”Voimme olla iloisia siitä, että seuramme on säilynyt näinkin elinvoimaisena.” 
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 Sukuseura pääsi kunnioitettavaan kymmenen vuoden ikään. Juhlavuoden 
 alun Sukusanomissa palattiin vielä edellisen vuoden vuosikokousmaisemiin 
ja muisteltiin laivan passauasta Kermassa 1950–1960-luvuilla. Soili Lyytikäinen valotti 
omassa kirjoituksessaan isänsä, punakaartiin 18-vuotiaana liittyneen Einari Lyytikäisen 
elämänvaiheita. Einarin ns. vapautuspassista löytyy mm. seuraavanlainen määräys: 
…”ehdollisesti vapautetun” tulee elää hiljaisesti ja nuhteettomasti sekä välttää seurus-
telua pahamaineisten ihmisten kansa, jotka eivät ole hänen lähiomaisiaan…

Syksyllä juhlavuoden Sukusanomissa julkaistiin selvitys Savitaipaleen Lyytikäisistä, joista 
Marjatta Nieminen kertoi kesän sukutapaamisessa Mikkelin Kenkäverossa. Reijo H. Lyyti-
käinen kirjoitti puolestaan siitä, kuinka DNA-tutkimus toimii sukututkimuksen tukena.

2010 



Anna Johanna -mummon aikoinaan 
kammarin ikkunan taakse istuttamasta 
koivusta se taisi lähteä: ajatus valkorun-
koisista koivuista ja niiden yhteen kie-
toutuvista juurista kuvaamassa Lyyti-
käis-sukuja, niiden eläviä sukupuita ja 
sukututkimusta.

Vuonna 2011 sukuseuran hallitus oli 
julkaissut kutsun suunnittelemaan suku-
seuralle kuvallista tunnusta, jota voitai-
siin käyttää seuran viestinnässä ja mah-
dollisesti pöytäviirissäkin. Anna-Liisa 
Lyytikäiseltä Pieksämäeltä saatiin eh-
dotus, johon heti ihastuttiin. 

Ehdotuksensa perusteluissa taiteilija 
kertoi sommitelman symboloivan suku-
puumetsää, jonka puiden lehvästöt kos-
kettavat toisiaan ja löytävät mahdollisia 
sukulaisuusyhtymäkohtia toisiin Lyyti-
käis-suvun sukupuihin. Sommitelman 
kehällä olevat tietoisen hennot juuristot 
polveilevat maan alla ja kietoutuvat ne-
kin jossakin määrin toisiinsa. Puut eivät 
ole toistensa kopioita, vaan jokainen on 
luonnollisen yksilöllinen. Sukupuiksi va-
likoitui kotimainen koivu – sellainen kuin 
se taiteilijan mummon aikoinaan istutta-
ma – ja elävän ja kasvavan puun väriksi 
luonnollisesti vihreä. 

Katsoja näkee sukupuumetsän sam-
makkoperspektiivistä, kuin metsän au-
kiolla rauhassa maaten, ylös korkealla 
kaartuvaa taivasta kohti katsoen. Niin 
metsä aiheena kuin tuo valittu näkökul-

uudes taan. Pelkkä taivaan liilan korvaa-
minen sinisellä ei häntä tyydyttänyt, 
vaan myös kehän väriä tuli muuttaa. 
Uuteen kokeiluun tuli myös jo alkupe-
räissuunnitelman alkuvaiheissa esillä ol-
lut väripari koboltinsininen – ruskea 
maaväri terra di sienna. Alkuperäistä 
ehdotusta tummempana se vaati vielä 
puiden juuristoa kuvaavien viivojen 
vahvistamista, ja siinä se lopulta oli: val-
korunkoinen Anna Johannan koivu sini-
taivasta vasten taiteilijan isoisän ja isän 
pelloiksi kuokkiman ruskean suomudan 
ympäröimänä.

Näin syntynyt Sukuseura Lyytikäisten 
logo on jo kahdeksan vuotta koristanut 
Sukusanomiamme, ja se on saanut 
myönteistä huomiota niin näyttelyosas-
tollamme Vantaan Kuulutko sukuuni -ta-
pahtumissa kuin muissakin yhteyksissä. 
Olemme siitä kiitollisia Anna-Liisa Lyyti-
käiselle. Luulenpa, että olemme tästä 
kaikki samaa mieltä: meillä on kauneim-
mista kaunein sukupuumetsä.

Koonnut Sirkku Lyytikäinen

makin luovat kuvaan sellaista ajallista 
perspektiiviä, joka logoista yleensä 
puuttuu. Monien värikokeilujen jälkeen 
taiteilijan alkuperäiseen ehdotukseen 
valitsema taustan liila väri luonteensa 
mukaisesti loittonee tasaisella pinnalla 
ja antaa etäisyyden vaikutelman, ja näin 
se vielä tehosti sammakkoperspektiiviä. 
Vastaväripariksi liila sai logon kehälle 
vaalean okran. Kirjainmalliksi Anna-Liisa 
Lyytikäinen valitsi yksinkertaisen, pelkis-
tetyn, helppolukuisen kirjaintyypin, joka 
sommittelullisesti istui kuvan tyyliin. 

Sukukokousväki päätti heinäkuussa 
2012 ehdotuksen hyväksymisestä suku-
seuran logoksi. Ehdotusta ihasteltiin, si-
tä pidettiin erittäin kauniina, hyvin erot-
tuvana ja sukuseuramme luonnetta erin-
omaisesti kuvaavana. Keskustelussa 
pohdittiin kuitenkin, missä määrin heral-
diikan sääntöjä tulisi huomioida kuva-
tunnusta valittaessa sekä ehdotettiin, 
että joidenkin kokousvieraiden vieraaksi 
kokema liila väri korvattaisiin sinisellä, 
mikä myös helpottaisi tunnuksen ele-
menttien käyttämistä myöhemmin mah-
dollisesti muokattavassa heraldisesti oi-
keassa vaakunassa. 

Tämä toive lähtökohtanaan taiteili- 
ja ryhtyi määrittelemään logon värejä 

2012 

2011 
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  Anni ja Lassi Lyytikäinen Heinävedeltä
  esittelivät toimittamaansa Silta-Taavetin 
kuva-albumia. Anni kertoi myös Gallen-Kallelan ateljee-
museon juhlavuoden 2011 näyttelystä löytyneestä 
vanhasta lehtileikkeestä, jonka mukaan Tarvon saarella* 
asui 8 henkeä, jotka kaikki olivat Lyytikäisiä.
*Tarvon saari sijaitsee Helsingin ja Espoon rajalla, Laajalahden pohjois rannalla 
Ison Huopa lahden suulla.

   Kyseltiin: Kukapa  
   tunnistaa kansi-
kuvassamme ilmeisesti 
oikealla olevan Lyytikäisen? 
”Kärkkäinen, Lyytikäinen. 
Valok. BARSOKEVITZ, 
v. 1902, Neg. 9 x 12.”* 
Tunnistettiinko kuva?

... Siksipä tarvitaankin 
kaikkien seuran jäsenten 
panosta, jotta tunnukses-
ta saadaan onnistunut ja 
jotta jokainen voi nähdä 
siinä omalle suvulleen 
tuttuja elementtejä... 

Ote Sukusanomista nro 23, 2/2011
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Anna Johannan koivusta 
sukupuumetsäksemme

*Kuvan merkintä Kuopion museon 
kulttuurihistoriallisella osastolla



Sihteeri kannusti osallistu-
maan Vantaan Kuulutko su-
kuuni -tapahtumaan: ”Kyllä 
me Lyytikäiset voisimme 
olla mukana tapahtumassa. 
Sukupuut ja kuvat esiin, 
suku tietokanta selattavaksi 
ja kaksi esittelijää paikalle...”

Syksyn lehdessä (nro 25), 
komeili kansilehdellä ensim-
mäistä kertaa sukuseuran 
uusi logo. Jutussa Kun ker-
ran esiäitinikin, niin miksen 
minäkin – eli kehräystä opet-
telemassa Tuula Lyytikäinen 
kertoi, kuinka sai sukunsa 
perintönä innon tehdä käsi-
töitä.
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   Heinäveden Lehdessä 22.9.2010 ollut juttu
   keksijä Herman Lyytikäisestä julkaistiin 
Sukusanomissa. Lisäksi tutustuttiin Antti Antinpoika 
Lyytikäisen ja Anna Sofia os. Iivarisen elämänvaiheisiin 
Viipurissa, Pietarissa, Pielavedellä. 

Syksyn lehdessä Hannele Mikkelä kertoi Karttulassa syn-
tyneen Anna Kustaava Lyytikäisen sekä tämän jälkipol-
vien elämästä Viipurissa, työkommuunissa Leningradis-
sa, vainottuina Neuvosto-Karjalassa, Siperiassa, Virossa…

SUKUSEURA 2000-2020

PERUSTAMISEN JÄLKEEN vuosiko-
kouk siin on matkattu Karttulaan, Run-
nille, Heinäveden Valamoon, Imat ralle, 
Rantasalmelle, Leppävirralle, Heinolaan, 
Varkau teen ja Heinäveden Kermaan. 
Vuoden 2010 heinäkuussa juhlittiin seu-
ran 10- vuotista taivalta pappilaravinto-
la Kenkä verossa. Vuosikokous 2011 jär-
jestettiin hotelli Savonsolmussa Piek sä-
mäellä. Laukaan Peurungassa kokoon-
nuttiin vuonna 2012, ja sukuseura sai 
Anna-Liisa Lyytikäisen suunnit te le man 
hienon tunnuksen. Tämän jälkeen on ko-
koonnuttu Kuopiossa 2013 ja 2015 jäl-
leen Heinä veden Valamossa. 2017 ta-
pasimme toisiamme Mikkelissä. Vuonna 
2019 vuorossa oli jälleen Heinäveden 
Kerma.

JÄSENMÄÄRÄ oli vuoden 2000 lopus-
sa 33. Vuoden 2010 loppuun mennessä 
seuraan oli liittynyt yhteensä 120 hen-
keä, mutta osa oli myös jo poistunut 
rekisteristä; aktiivisia jäsenmaksun 
maksajia oli 68. Vuoden 2020 loppuun 
mennessä seu raan on liittynyt yhteen-
sä 136 jäsentä. Näistä aktiivisia oli vuo-
den lopussa 71.

2000    2001    2002    2003    2004    2005   2006    2007   2008    2009    2010    2011   2012    2013    2014    2015    2016   2017   2018    2019
Jäsenmäärä 2007 puuttuu ja vuonna 2020 jäsenmäärä 71 (31.12.)

 33 
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74

      

77

      

74

     

72

  

VAPAAMUOTOISET TAPAAMISET Kuu-
lutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä 
järjestettiin vuosina 2014, 2016 ja 2018.  

NYKYINEN HALLITUS toiminta-
kaudella 2019–2021 on sukuseuran 
16. hallitus:
Kari Lyytikäinen, puheenjohtaja, Liperi
Riitta Kemppainen, Kuopio
Helena Lyytikäinen, Espoo
Hannele Mikkelä, Kouvola
Riitta-Liisa Lyytikäinen, Liperi
Matti Tiihonen, Kouvola
Taisto Lyytikäinen, Varkaus

HALLITUKSEN JÄSENINÄ ovat seu-
ran 20-vuotisella taipaleella toimineet 
edellisten lisäksi:
Evi-Ester Kokkola
Elisa Kuitunen
Eija Lyytikäinen
Jari Lyytikäinen
Leevi Lyytikäinen
Olavi Lyytikäinen
Petri Lyytikäinen
Raija Lyytikäinen
Reijo H. Lyytikäinen
Reijo J. Lyytikäinen
Risto Lyytikäinen
Sirkku Lyytikäinen

TILINTARKASTAJINA/TOIMINNAN-
TARKASTAJINA/VARALLA 
ovat toimineet:
Pirkko Alasaukko-oja
Jorma Havukainen
Ossi Kurki
Irja Lyytikäinen
Leevi Lyytikäinen
Olavi Lyytikäinen
Pirkko Lyytikäinen
Reijo H. Lyytikäinen
Risto Lyytikäinen
Ilkka Matilainen
Leena Matilainen
Maija-Leena Matilainen
Leena Savolainen
Pekka Savolainen

2013 



LYYTIKÄISIÄ ARKISTOISTA
Kuvat Lyytikäisistä on julkaistu Sukusanomissa.
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  Kevään lehdessä
  kerrottiin monin 
kuvin sukuseuran ensiesit-
täytymisestä Kuultuko su-
kuuni -tapahtumassa edel-
lisenä syksynä Vantaalla.

Heinävedellä sukutapaami-
sen teemana oli ortodoksi-
suus ja suku, ja aiheeseen 
palasi myös sihteeri Riitta-
Liisa terveisissään syksyn 
lehdessä.

2015 

2014  Anni Lyyti -
  käinen pohti 
kirjoituksessaan ilmai-
sua hiljainen tieto, 
ja Anna-Liisa Lyytikäinen 
kirjoitti kuvataiteilijan 
vuodesta.

  Lyytikäisten 
  sukututki-
muksen väliaikaraportti 
saatiin sukututkija Ari 
Kolehmaiselta, ja sitä 
esiteltiin niin syksyisessä 
sukutapaamisessa kuin 
seuraavan kevään jäsen-
lehdessäkin, jossa jul-
kaistussa haastattelus-
sa Kolehmainen myös 
kertoi sukututkijan 
työstä.

2016 

Vaarini oli muurari 
ja kuva on ilmeisesti
Kotkan Keskuskansa-
koulun rakennustyö-
maalta 1920-luvun lo-
pussa. Vaari alarivissä 
vasemmalla muurarien 
porukassa. Muurarin 
työasu näyttää olevan 
usein valkoinen tai 
sinne päin.

– Raila Lyytikäinen –

Kuvassa vaarini on
ylärivissä oikealla. 

Kuvassa poseeraavat 
muurarit työvälineineen, 

vaarini on vasemmalla.
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Asiaa sukukirjasta
Sukukirja on sukuseurojen ohjelman ja 
tavoitteiden vaativimpia suorituksia. Kir-
jojen muodon ja sanoman tarkastelun 
jälkeen joutuu tekemään valintoja.

Kirjoja on tehty monella tavalla. Kai-
killa on kuitenkin sama tarkoitus: Kertoa 
suvusta, sen alkuperästä, eri sukuhaa-
roista, ihmisten kohtaloista, historian ta-
pahtumien seurauksista ja tietenkin su-
kutauluilla tuoda esiin, miten olemme 
päätyneet omille seuduillemme ja mitkä 
ovat suvun yhteydet. 

Sukukirjasta, joka kertoo Lyytikäisten 
suvusta, ei ole vielä olemassa sisällys-
luetteloa. Kirjaa ovat työstäneet seuran 
hallitus, sukukirjan toimittamista varten 
perustettu ryhmä ja ammattisukututki-
jana Ari Kolehmainen. 

Nyt olisi erinomaisen tärkeää, että 
sukuseuran jäsenet kertoisivat omia nä-
kemyksiään ja jakaisivat avoimesti sitä 
tietoa, jota heillä on omasta sukuhaaras-
taan.  Näin saisimme sukukirjan tulevas-
ta kokonaisuudesta kattavampaa käsi-
tystä.                

Lyytikäisten suvun jäsenet ovat levit-
täytyneet muiden sukujen tavoin ympä-
ri maata. Yhteen pisteeseen on mahdo-
tonta päästä. Suvun ensimmäisten haa-
rojen syntyaika ajoittuu 1400-luvulle, 
todennäköisesti vieläkin kauemmas his-
toriaan. Tiettyjä kiintopisteitä kuitenkin 
löytyy ja niiden varassa monihaarainen 
kirja täytynee tehdä.

Kirja on tarkoitus alkuvaiheessa teh-
dä digitaalisessa muodossa. Se on edul-
lisin tapa toimia ja se tekee mahdollisek-
si suuremmalle joukolle saada helposti 
kirja luettavakseen. Kirjan painaminen 
paperille on oma asiansa, ja sen aika tu-
lee, kun se on mahdollista. 

Digitaalinen kirja mahdollistaa myös 
sen, että eri sukuhaaroilla on keino täy-
dentää tekstejä ja asiasisältöjä myöhem-
min. Näitä ovat esimerkiksi sukutaulut. 
Ensimmäinen olettamus on, että täydel-
listä sukukirja ei ole vielä kukaan tehnyt.  

MITÄ ON VALMIINA?
Kirja tekemisen alkuvaihe on ollut laatia 
eri sukuhaaroja esittäviä sukutauluja. 
Niissä on nyt noin 2500 nimeä, ja tulos-
tettuna niistä tulee satoja sivuja (Reijo 
Lyytikäinen). Tämä tutkimuksen vaihe ei 
pääty koskaan.  Se on hidasta, kallista, 
muuta välttämätöntä. Tässä digimuotoi-
nen kirja on ehdottomasti paras vaihto-
ehto ja antaa keinon saavuttaa hyvä lop-
putulos. 

Jotta keskustelu olisi mahdollista ja työ 
etenisi, esitän tässä  yhtä mallia sisällöksi:
1.  Sukuseuran ja sen historian kuvaus
2.  Sukututkimuksen periaatteita 
 (mm. Dna-tutkimukset)
3.  Sukunimenä Lyytikäinen – nimeen 
 liittyvät mielipiteet (Ovat myös osa 
 asutushistoriaa).
4.  Suomen historiaa – yleinen asutus-
 historia.
5.  Eri sukuhaarojen syntyvaiheet ja 
 paikkakunnat, jossa todistettavasti  
 löytyy varhaisinta Lyytikäis-nimis-
 töä. Historialliset asiakirjat ulottuvat  
 1540-luvulle. Osaa sukuhaaroista  
 voidaan seurata 1400-luvulle ja  
 osaa  esim. 1700-luvulta alkaen.

Kohta 5. on varmaankin oleellisin osa 
kirjaa ja se voi sisältää hyvin monenlais-
ta tietoa ja tarinaa lähtien aikojen alusta 
nykypäivään asti. Eri sukuhaarojen osuu-
den asiantuntemuksella pystyy teke-
mään sukuhaaran edustaja.

OVATKO NÄMÄ ESIIN 
NOSTETTAVIA SUKUHAAROJA?
Kuopion Lyytikäiset/ Kaavin Kortteisten 
Lyytikäiset/ Pellosniemen (Ristiinan) 
Lyytikäiset/ Rantasalmen Lyytikäiset/ 
Leppävirran Lyytikäiset/ Punnonmäen 
Lyytikäiset/ Hakkaralan Lyytikäiset/ 
Karttulan Lyytikäiset/ Rantasalmen Lyy-
tikäiset/ Heinäveden Lyytikäiset/ Ylä-
Savon ja Pulkkilan Lyytikäiset/ Mänty-
harjun Lyytikäiset/ Suomenniemen Lyy-
tikäiset/ Savitaipaleen Lyytikäiset/ 
Lappeen-Viipurin Lyytikäiset/

Jokaisella sukuhaaralla on oma suku-
taulukokoelmansa.

Nyt pitäisi eri sukuhaarat pystyä esit-
tämään vielä tarkemmin. Edellä oleva  
jaottelu  ei välttämättä ole riittävän kat-
tava. Siinä voi mahdollisesti yhdistää eri 
haaroja suuremmaksi kokonaisuudeksi.

 
Pyydän teitä sukuseuran jäseni-

nä tarkistamaan luetteloa ja 
kertomaan oma näkemyk-
senne. Kirjan laatimisen 
kannalta tämä olisi tär-
keää. 

Terveisin 
Matti Tiihonen.
Yhteystiedot: 
puh: 0400 558 730, 
sähköposti: 
matti.tiihonen@mypa.fi

2017 
  Raila Lyytikäi-
  nen esitteli suku-
puunsa ja kuvia muurarina 
toimineesta vaaristaan.

”… kokoonnuimme veran-
nalle tai sireenimajaan 
nauttimaan aamupalaa 
ihanine sitnikoineen*…” 
muisteli Väinö Lyytikäinen 
Kellomäellä vietettyjä 
kesiä.
*pitkässä muotissa paistettu vehnä-
leipä, jota ostettiin kilottain. 

2019 
  Taiteilija Olli
  Lyytikäisen näyt-
tely Heinäveden kirkossa 
tarjosi aiheen järjestää suku-
tapaaminen ja sukukokous 
Heinäveden Kermassa. Suun-
niteltiin sukuseuran 20 vuo-
den kunniaksi järjestettävää 
juhlatapaamista Kajaanissa.

Tammikuun 2020 Suku-
sanomissa Hannele Mikke- 
län äiti muisteli 30.9.1939 
alkanutta evakkomatkaan-
sa, ja Tapio Lyytikäinen 
kertoi nilsiäläisestä Kello-
Taavetista.

2018  Näyttelyosas-
  tomme teemoi-
na Vantaalla olivat Lyyti-
käiset koulukuvissa ja 
Lyytikäiset kansakuntaa 
jakaneen sisällissodan 
molemmilla puolilla. Niin 
näyttelyssä kuin Suku-
sanomissakin oli esillä 
esimerkkejä aktiivisesti 
sodan eri puolilla toimi-
neista Lyytikäisistä.
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Onnellista Uutta Vuotta 1907 toivotti 
Anni H. Anni Lyytikäiselle Nilsiään. 
Lehtemme käyttöön kortti päätyi Tapio 
Lyytikäisen ja Raimo Väänäsen kautta. 

Sukuseuran hallitus toivottaa lukijoille onnellista vuotta 2021! 
Kesän koronatilanne näyttää, tapaammeko Kajaanissa elokuussa. Jos tämä onnistuu, pidetään 
Kajaanissa sukutapaamisen yhteydessä myös sääntömääräinen varsinainen sukukokous. Alkuvuo-
teen suunniteltu hallituksen kokous on siirretty myöhempään ajankohtaan. 

Kaikki Sukusanomat ovat luettavissa www.sukusivut.com
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