
Sukuseura	  -‐	  Kuolemajärven	  Sirkiät	  ry	  	  

Sukuseura	  Kuolemajärven	  Sirkiät	  ry:n	  perustava	  kokous	  pidettiin	  	  syyskuussa	  2008	  Raision	  Huhkotalolla.	  
Ensimmäiseksi	  sukuseuran	  puheenjohtajaksi	  valittiin	  Juha	  Ylitalo,	  Taavetti	  Sirkiän	  tyttären	  Toini	  Ylitalon	  
poika.	  	  Varsinainen	  sukukokous	  pidetään	  joka	  3.	  vuosi.	  Ritva	  Kukko	  on	  koputellut	  puheenjohtajan	  nuijaa	  
vuoden	  	  2011	  kokouksen	  jälkeen.	  	  	  	  
Kun	  vuoden	  2014	  varsinainen	  sukukokous	  	  päättyi	  ,	  ohjelma	  jatkui	  laulun,	  lausunnan	  ja	  iloisen	  seurustelun	  
merkeissä.	  	  Lisäksi	  esillä	  oli	  vanhaa	  esineistöä	  ja	  asiakirjoja,	  joita	  evakot	  olivat	  tuoneet	  mukanaan	  
paetessaan	  kotikonnuiltaan.	  	  Varsinaisten	  sukukokousten	  välisinä	  vuosina	  sukuseura	  voi	  järjestää	  
sukutapaamisia	  erilaisin	  teemoin.	  	  Tänä	  keväänä	  järjestettiin	  sukutapaaminen	  päivän	  risteilynä	  Turku-‐
Maarianhamina-‐Turku.	  	  	  
Sukututkimus	  ja	  sen	  tunnetuksi	  tekeminen,	  suvun	  vaiheiden	  selvittäminen	  ja	  suvun	  historia	  sekä	  Karjalan	  
Kannaksen	  alueeseen	  liittyvä	  kotiseututyö	  ovat	  toimintamme	  ydintä.	  	  	  
Kuolemajärven	  Sirkiät	  ry:n	  sukututkimuksen	  alkujuuret	  ovat	  Karjalainen-‐	  kylässä.	  	  Suvun	  vaiheita	  on	  
selvitetty	  ratsumies	  Simo	  Pentinpoika	  Sirkiän	  ja	  talon	  tytär	  Valpuri	  Pentintytär	  Sirkiän	  ajoista	  lähtien	  (n.	  
1680-‐1730).	  	  Karjalaisten	  kylän	  lisäksi	  Sirkiät-‐nimisiä	  on	  tiettävästi	  asunut	  Kolkkalassa,	  Muurilassa,	  
Pihkalassa,	  Pinonniemessä	  ja	  Seivästöllä.	  	  	  Sukuseuran	  sukututkijalla	  on	  noin	  3000	  henkilön	  tiedot	  	  
SukuJutut-‐sukututkimusohjelmassa.	  	  Sukukokouksessa	  sukupuita	  on	  esitelty	  jäsenille	  ja	  he	  voivat	  
halutessaan	  saada	  sukututkijalta	  sukupuun	  ja	  sukutaulun	  .	  	  Sukututkimus	  ei	  keskity	  vain	  edesmenneisiin	  
sukupolviin.	  Myös	  nykysukupolvet	  kuuluvat	  tutkimuskohteisiin.	  
Harvalla	  sukuseuran	  jäsenellä	  on	  tarkkaa	  dokumentoitua	  tietoa	  suvustaan	  tai	  sitä	  on	  hyvin	  vähän.	  	  Mutta	  
muistoja	  ja	  tarinoita	  suvun	  vaiheista	  ja	  arkielämästä	  on	  –	  ruohonjuuritason	  historiaa	  jälkipolville.	  	  Tarinat	  
ovat	  kerrontakulttuurin	  kannalta	  arvokkaita,	  olivatpa	  ne	  omia	  muistoja	  tai	  toisilta	  kuultuja.	  	  Samoin	  vanhat	  
valokuvat	  kertovat	  elämän	  iloista	  ja	  suruista.	  	  Tällä	  hetkellä	  sukuseuralaisilla	  on	  paljon	  tehtävää	  muistojen	  
ja	  tarinoiden	  tallentamisessa	  sukunsa	  vaiheista.	  	  	  
Monet	  kokevat	  tunnemyrskyn	  ensimmäisellä	  kotiseutumatkalla,	  kun	  kulkevat	  vanhempiensa	  ja	  
isovanhempiensa	  kotipaikalla.	  Matka	  onkin	  tärkeä	  linkki	  omien	  juurien	  löytymisessä.	  	  Sukuseuran	  jäsenet	  
ovat	  vierailleet	  Karjalassa	  niin	  Seivästösäätiön	  kuin	  Kuolemajärvi-‐säätiön	  järjestämillä	  kotiseutumatkoilla.	  
Aina	  kun	  mahdollista	  matkaohjelmaan	  kuuluu	  vierailu	  Kuolemajärven	  kirkon	  raunioilla	  ja	  Mikael	  Agricolan	  
muistomerkillä	  Muurilan	  Kyrönniemessä.	  Taavetti	  Inkisen	  Raivaajapatsas	  seisoo	  kunnostettuna	  Karjalaisten	  
kylässä.	  
Karjalaiset	  kesäjuhlat	  ja	  Kuolemajärvijuhlat	  	  ovat	  osoittautuneet	  erinomaisiksi	  kohtaamispaikoiksi	  
sukuseuran	  jäsenille	  tavata	  vanhoja	  tuttuja	  ja	  tutustua	  uusiin	  ja	  nauttia	  perinteikkäästä	  karjalaisesta	  
ohjelmasta.	  	  	  
Sukuseuralaisille	  Kuolemajärveläinen-‐lehti	  	  viestii	  osuvasti	  karjalaisesta	  perinteestä	  artikkeleissaan,	  mutta	  
myös	  karjalaisuudesta	  tässä	  ajassa	  eläen.	  
Kuulutko	  sukuun	  tai	  kiinnostaako	  karjalaisuus?	  Lisätietoja	  jäseneksi	  liittymisestä	  ja	  	  sukuseuran	  toiminnasta	  
saa	  nettisivuiltamme.	  http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=894.	  
	  
Ritva	  Kukko	  
Kuolemajärven	  Sirkiät	  ry:n	  puheenjohtaja	  
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Kylän	  miehiä	  	  	  kylän	  kaupan	  portailla	  1920-‐luvulla.	  	  

Alarivissä	  vasemmalta:	  Salomon	  Sirkiä,	  Taavetti	  Anttalainen,	  Jooseppi	  Kukko,	  Mikko	  Anttalainen.	  

	  Toinen	  toinen	  rivi	  vasemmalta:	  	  Nikodemus	  Rusi,	  Taavetti	  Mellanen,	  Matti	  Lehtonen	  (Ansalahti).	  

Ylärivi	  vasemmalta:	  	  Nikodemus	  	  Soittu,	  Taavetti	  	  Sirkiä,	  	  Emanuel	  Kukko	  ja	  Mikko	  Anttalainen.	  

Huom!	  	  Tämän	  kuvan	  on	  tätini	  Taimi	  Kukko	  saanut	  Esteri	  Juvoselta	  	  2000-‐luvun	  alussa	  ja	  hänen	  kertomansa	  
mukaan	  isänsä	  Emanuel	  Kukko	  istuu	  Taavetti	  Sirkiän	  vieressä.	  Emanuel	  on	  Taavetin	  eno.	  Alhaalla	  eturivissä	  
istuva	  Salomon	  Sirkiä	  avioitui	  Emanuelin	  sisaren	  Loviisa	  Kukon	  kanssa.	  Loviisan	  kuoltua	  Salomon	  avioitui	  
Maria	  Rusin	  kanssa.	  Taavetti	  Sirkiä	  oli	  avioitunut	  Elina	  Rusin	  kanssa.	  Maria	  ja	  Elina	  olivat	  sisaruksia.	  

Muut	  tiedot	  miesten	  nimistä	  olen	  saanut	  Toini	  Ylitalolta	  ja	  	  Eila	  Ortanelta.	  He	  olivat	  sitä	  mieltä,	  että	  
ylärivissa	  	  vasemmalta	  3.	  olisi	  Herman	  Uuttu	  eikä	  Emanuel	  Kukko.	  	  

	  

	  


