KAKKOSTEN SUKUYHDISTYKSEN YHDESTOISTA LEHTI

1

Kuva Eine Kakkonen

Vielä on kesää jäljellä...

Kesä

on taas läsnä ja Karjalan
kunnailla kukkii lehtipuu.
Nyt pari vuotta oltuani Pikku
Kakkosen päätoimittajana siirrän
valtikan vuoron taas takaisin Eero
Kakkosen käsiin. Eero tekee seuraavan numeron ja päätoimittajan pesti
on hakusessa. Jos olet kiinnostunut
ota ihmeessä yhteyttä Eeroon. Itse
aloitan iltaopiskelut töiden ohella
joten aika ei tahdo kaikkeen riittää.
Lomalla aion vetäytyä Somerolle
kesäpaikkaani lataamaan akkuja ja kuuntelemaan Unto Monosen tangoja, samaiseen
Lahden kylään jossa Untokin aikoinaan asui.
Otan mummon vanhat ruusukupit käyttööni ja katselen sinitaivasta. Jos joku minulta
kysyy jotain vastauskin on valmiina: Minä juon nyt kahvia!

Kuva Eine Kakkonen

Oikein lempeitä suvituulia, kireitä siimoja ja levollista kesäaikaa!
Kiittäen Eine Kakkonen
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Sukukirjatilaukset
Sukukirjan ennakkotilauksia on tällä hetkellä noin 70 kpl. Lopullisen painomäärän
arvioiminen on vaikeaa – joten tehkääpä pikaisesti ennakkotilauksenne.
Koettakeehan tilata! Mallisivut löytyvät lehden sivulta 11.
Ennakkotilausia vastaanottavat
Eero Kakkonen puh. 0400 679328 eero.kakkonen@elisanet.fi tai
Leena Kakkonen puh. 050 3728622 leenam.kakkonen@elisanet.fi

Muutokset jäsenrekisteriin

Muistathan ilmoittaa mahdolliset osoite yms. muutokset
Leena Kakkoselle

PikkuKakkonen

PikkuKakkoseen kaivataan kovasti juttujanne, ota yhteys.
PikkuKakkonen etsii päätoimittajaa.
Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä
Eero Kakkonen
Hirvirinne 2 A 2, 40520 Jyväskylä
puhelin 0400 679328
eero.kakkonen@elisanet.fi
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Piia ammentaa

työhönsä historiasta

Vasta valmistunut keramiikan artesaani työhuoneellaan

Vaeltavien muukalaisvuosien jäljeen Piia Lieste palasi Suomeen tekemään
keramiikkaa.
Olen Piia Lieste (s.1979) ja Kakkosten
sukuun kuulun äitini Maritta Liesteen (os.
Kakkonen) kautta. Olen syntyisin Rovaniemeltä ja päätynyt maailmalla reissaamisen jälkeen asumaan Hämeenlinnaan.
Opiskelin Lapin yliopistossa graafista
suunnittelua ja kiertelin välillä Etelä-Eurooppaa sekä vietin Unkarissa puoli vuotta vaihdossa kuvataiteita opiskelemassa.
Taiteen maisteriksi valmistumisen jälkeen
2008 muutin Israeliin tutustumaan avopuolisoni Oren Singerin kotimaahan ja
kulttuuriin. Israelissa kolme vuotta asuessani työskentelin mm. kuvanveistäjän avustajana ja keraamikon apulaisena
opetusta vastaan. Siellä sain varmuuden
oikeasta alasta ja hain takaisin kouluun
Suomeen opiskelemaan kunnolla saviset
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Maritta Lieste iloitsee lapsuudestaan tutuista
maisemista.

perusasiat. Työharjoittelujaksolla pääsin nuuhkimaan maineikkaan Arabian taideosastoyhdistyksen
ilmapiiriä ja valmistuin
tuoreeltaan toukokuussa
2014 keramiikan artesaaniksi. Onnekseni pääsen
jatkamaan heti keramiikan
parissa jaetussa työtilassa,
Hämeenlinnan Keramiikka Rykmentissä.
Kesällä 2013 olimme
Orenin kanssa ystävien
luona Joensuun lähellä samaan aikaan kuin äitini Piia Lieste, Anneli Autere, Eero Autere, Maritta Lieste ja keskellä
ja tätini, Anneli Autere (os. Aili Kakkone Tohmajärvellä
Kakkonen), miehineen kävivät Kakkosten sukukokouksessa. Liityimlasta Pohjois-Suomeen. Saariossa pääsin
me heidän mukaansa tervehtimään ukkini
eläytymään lähemmäksi heidän elämäänsä
serkkua Aili Kakkosta Tohmajärvellä sekä
ja voin verrata sitä omaan kokemukseen
katsomaan ukkini, Veikko Oskari Kak”muukalaisuudesta”, sekä ulkomailla että
kosen syntymäkylää Saariota. Minun
kotimaassa pohjoisesta etelään siirtyessä.
ensimmäistä retkeä karjalaisten sukuhaarojen mailla opasti Mikko Shemeikka Saariosta. Saarion kylässä asui myös
mummini Elma Auri Anneli Kakkonen
(os.Kettunen), joka oli syntyjään Harlun
pitäjästä.
Ammennan taiteelliseen työhöni paljon historiasta ja senkin takia olen kiinnostunut sukuni kohtaloista. Ukki kuoli ennen syntymääni ja mummi kun olin
yhdeksänvuotias, joten moni asia on jäänyt kysymättä suoraan heiltä. Erityisen
antoisaa oli tavata kylän vanhin asukas,
joka muisteli ukin olleen ”erittäin komea
mies”. Hän kertoi myös myös tarinoita
sodan ajalta kuten esimerksiksi kylässä sijainneesta venäläisten vankileiristä. KäsiMaritta Lieste, Oren Singer, Eero Autere ja Anneli Autere kuuntelevat Mikko Shemeikan kertin konkreettisesti oman siirtolaistaustani
tomuksia Kakkosten historiasta Saarion kylässä.
-isovanhempieni elämä vei heidät Karja-
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Sukuyhdistyksen
varsinainen kokous
Sukuyhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 3.5.2014 Jyväskylässä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2013 ja talousarvio vuodelle 2014.
Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Hallituksen kokoonpano säilyy entisellään. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa
Eero Kakkonen ja jäseninä jatkavat Eine Kakkonen, Jani Kakkonen, Jouni Kakkonen,
Kyösti Kakkonen ja Toivo Kakkonen.
Kesän 2015 sukujuhlaa varten valittiin toimikunta, johon valittiin Eero Kakkonen
hallituksen edustajana sekä Raija Vassinen, Maarit Knuuttila, Rauno Kakkonen ja
Kalevi Kakkonen.
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Millainen oli karjalainen nainen?
Dosentti Pirkko Sallinen-Gimplin uusin
teos, Karjalainen nainen, käsittelee siirtokarjalaisnaisten elämää monen aihepiirin
tiimoilta. Päällimmäisenä kiinnostuksen
kohteena kirjoittajalla on se, miten naiset
selvisivät toisesta maailmansodasta, kotiensa menettämisestä ja kohtaamisista kantaväestön kanssa. Tähän ongelmakenttään
vastaavat lähinnä kirjan kaksi ensimmäistä
lukua; ”Karjalainen nainen – missä hän
on?” ja Evakkouden haasteet”.
Hieman linjasta poiketen kirjoittaja paneutuu myös karjalaiseen kansanperinteeseen esittelemällä varsin seikkaperäisesti
naimatapoja, häitä, lasten synnyttämistä
ja kasvatusta. Myös kädentaidot ja pukuperinne ovat merkittävässä osassa.
Kirjan viimeisessä osassa SallinenGimpl pohtii karjalaisen naisen sosiokulttuurista tilaa sekä selviytymisen eväitä.
Tematiikkaa jäsennellään naisen elämänkaaren kautta aina syntymästä kuolemaan.
Selviytymisen välineiksi nostetaan arjen
innovatiivisuus, koulutushalukkuus, tunteikkuus sekä pyrkimys ”kauneuteen ja
ympäristön estetiikkaan”.
Minua lukijana olisi kiinnostanut lukea
enemmän tutkijan asettamasta ongelmakentästä, siitä, millaista oli elämä siirtolaisnaisena. Nyt se jää hieman perinteisemmän kansanperinteen kuvausten varjoon.
Ehkä siirtolaiskysymys on kuitenkin vielä arka asia perattavaksi perin pohjin. Varmasti tästä syystä kirjoittaja on valinnut
tien, jossa hän kuvaa karjalaista naista kauniiksi, iloiseksi ja toimeliaaksi; sellaisiksi,
jotka selättivät arjen vaivat vaikertamatta.

Ja sellaisia varmasti löytyy sekä siirtokarjalaisten että kantasuomalaistenkin keskuudesta. Mutta olisi tärkeätä kuulla myös
toisenlaisista selviytymistarinoista.
Luulen, että teos on kaikesta huolimatta mukavaa luettavaa itse evakkomatkat kokeneille mutta myös jälkipolville.
Karjalainen nainen on varmasti monelle
muistojen ankkuri. Ja muistoja virkistää
epäilemättä myös kirjan kaunis ja runsas
kuvitus.
Teos: Pirkko Sallinen-Gimpl 2013. Karjalainen
Nainen. Helsinki: Unifada
Arvostelun kirjoitti dosentti Maarit Knuuttila

7

Onnea sukuyhdistyksen jäsenille
Tiedot perustuvat sukuyhdistyksen jäsenrekisteriin, kaikilla
jäsenillä eiole syntymäaikaa rekisterissä tai he eivät halua
niitä julkaistaviksi.
Rauno Kakkonen 60v,
Jyväskylä

Riitta Jämsä 60v,
Jyväskylä

Eija-Inkeri Järvinen
60v, Tampere
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Erkki Kakkonen 70v, Porvoo

Onnittelemme myös Eila Uuksulainen
60v Kitee ja
Pentti Kakkonen 75v Mikkeli.

v,
Toivo Kakkonen 75
Tohmajärvi

Eeva Kakk
o

nen, 70 v

Katri Tuominen 75 v, Helsinki

Tapio Norha 50v,
Espoo
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Mallisivuja sukukirjan taitosta.
Tilausohjeet sivulla 2.
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Kakkosten sukuyhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
Hallitus

Hallituksen jäseninä ovat toimineet
puheenjohtajana Eero Kakkonen, jäseninä Eine Kakkonen, Jani Kakkonen, Jouni Kakkonen, Kyösti Kakkonen ja Toivo Kakkonen. Hallituksen sihteerinä toimi Leena Kakkonen.
Hallitus kokoontui kaksi kertaa.
Tilin/toiminnantarkastajana
toimi Timo Kakkonen.

Varsinainen kokous ja sukujuhla

Yhdistyksen varsinainen kokous ja sukujuhla pidettiin 27.7.2013 Hotelli Kimmelissä
Joensuussa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Tilikauden ylijäämä 205,47 euroa päätettiin siirtää voitto/tappiotilille.
Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Jäsenmaksuksi vuodelle 2014 vahvistettiin 25 euroa/aikuisjäsen, alle 18-vuotiaat 10 euroa
sekä alle 10-vuotiaat 0 euroa. Ainaisjäseneksi liittyvän jäsenmaksuksi vahvistettiin liittymishetkellä voimassa oleva maksu kymmenkertaisena.
Entinen hallitus valittiin jatkaamaan vuodelle 2014.
Varsinaisen sukukokouksen jälkeen pidetyssä sukujuhlassa musiikista vastasivat Reeta-Maria Rajala ja Hanna Korkalainen. Mikko Shemeikka kertoi Saarion kylän historiasta ja siellä
asuneista Kakkosista. Erkki Kakkonen ja Kalevi Kakkonen kertoivat vanhojen valokuvien
kera omista sukujuuristaan. Lounaan jälkeen katseltiin sukuyhdistyksen Karjalan matkan
video.

Sukututkimus
Jouni Kakkonen on jatkanut sukutietojen keräämistä ja aloittanut
sukukirjan toimittamistyön.

Jäsenmäärä
Vuoden lopussa 2013 yhdistyksessä oli 136 jäsentä.

PikkuKakkonen
Sukuyhdistyksen lehti ilmestyi kaksi kertaa. Lehden päätoimittaja toimi Eine Kakkonen.
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KAKKOSTEN SUKUYHDISTYS
Hallitus

Eero Kakkonen, puheenjohtaja
Hirvirinne 2 A 2, 40520 Jyväskylä
puhelin 0400 679328
eero.kakkonen@elisanet.fi
Kyösti Kakkonen
Mulonniementie 190, 80330 Reijola
kyosti.kakkonen@k2.fi
Jani Kakkonen
Laivasillankatu 14 A 6, 00140 Helsinki
puhelin 045 6361230
jani.kakkonen@alfaroc.fi
Eine Kakkonen
Väinölänkatu 34 D 23, 00610 Helsinki
eine2@hotmail.com
Jouni Kakkonen
Läntinen Pitkäkatu 20 C 40, 20100 Turku
puhelin 040 5670407
jouni.ju.kakkonen@luukku.com
Toivo Kakkonen
Tenkakankaantie 78, 82600 Tohmajärvi
Hallituksen sihteeri ja jäsenrekisteri
Leena Kakkonen
Hirvirinne 2 A 2, 40520 Jyväskylä
puhelin 050 3728622
leenam.kakkonen@elisanet.fi

PikkuKakkosen toimitus

Eero Kakkonen
Hirvirinne 2 A 2, 40520 Jyväskylä

Sukututkimus

Jouni Kakkonen
Läntinen Pitkäkatu 20 C 40, 20100 Turku
jouni.ju.kakkonen@luukku.com

Sukuyhdistyksen jäsenmaksut
Aikuisjäsen
Pankkitili
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25 eur/v, lapsi (alle 18 v.) 10 eur/v
Nordea FI5610403500363472

