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TOIMINTAKERTOMUS KOLMIVUOTISKAUDELTA 2013 - 2015 
 
 
15.6.2013 Suonenjoella pidetyssä sukuseuran kokouksessa seuran puheenjohtajaksi valit-
tiin Ilkka Korhonen. Sukuneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi uudelle toimintakaudelle va-
littiin seuraavat henkilöt: 
 
Jäsen    Henkilökohtainen varajäsen 
 
Korhonen Ilkka, Helsinki, puheenjohtaja  
Hassinen Eeva-Liisa, Rautalampi  Korhonen Jukka, Tervo 
Korhonen Juhani, Suonenjoki  Korhonen Hannu, Orimattila 
Korhonen Jyrki, Kuopio   Korhonen Ukko-Pekka, Vesanto 
Korhonen Pirjo, Rautalampi  Korhonen Pentti, Rautalampi 
Korhonen Risto, Tervo   Korhonen Urho, Hankasalmi 
Korhonen Seppo, Laukaa  Takala Eeva, Äänekoski 
Vanhamäki Minna, Vimpeli  Korhonen Pertti, Ruokolahti 
 
Tilintarkastajiksi kokouksessa valittiin Marjut Korhonen ja Risto Korhonen Tervosta (Laajan 
talosta) ja varatilintarkastajiksi Tapio Retkin ja Irja Retkin Tampereelta. 
 
Sukuneuvoston järjestäytymiskokouksessa 21.9.2013 sukuseuran varapuheenjohtajaksi 
valittiin Minna Vanhamäki ja sihteeriksi Pirjo Korhonen. Rahastonhoitajaksi valittiin Juhani 
Korhonen sukuneuvoston kokouksessa 22.2.2014.  
 
Vuoden 2013 alkaessa jäsenluettelossa oli yhteensä 295 jäsentä, joista vuosijäseniä 210 
ja ainaisjäseniä 85. Toimintakauden 2013 - 2015 päättyessä jäseniä oli yhteensä 302, jois-
ta vuosijäseniä 221 ja ainaisjäseniä 81.  
 
Kuluneen toimintakauden aikana sukuneuvosto kokoontui seitsemän kertaa. Poissaolevat 
jäsenet pyrittiin aina korvaamaan kutsumalla kokoukseen varajäsen.  
 
Sukukirjahanke on edennyt tällä 3-vuotiskaudella niin, että kauden päättyessä sukukirja 
Rautalammin Korhosten kuudesta vanhimmasta sukupolvesta on tekstien puolesta liki 
valmis. Sukukirjatoimikunta on kokoontunut kaudella 2 kertaa ja kauden päättyessä on 
laadittu suunnitelma ja aikataulut graafisen suunnittelun, taiton, toimitustyön ja painatus-
työn suhteen. Sukuneuvosto päättää helmikuussa 2016 kirjan hinnasta, rahoituksesta ja 
markkinoinnista. Sukukirja julkaistaan kesällä 2016 sukukokouksen yhteydessä.  



Perinteisen asiakirjallisen sukututkimustyön täydennykseksi seura ryhtyi aktiivisesti käyt-
tämään hyväkseen tieteen uusimpia mahdollisuuksia tällä saralla. Geenisukututkimuksen 
kautta on mahdollisuus selvittää sukulaisuussuhteita vaikka kuinka kauas taaksepäin. 

Tätä varten suvun päämies otti DNA-testin, jonka tulos oli lähtökohta Jaakko Häkkisen 
kesän 2013 sukujuhlissa  pitämälle esitelmälle, jossa hän mm. päätteli esi-isämme asettu-
neen Suomen alueelle ensi kerran noin 1.000 vuotta sitten. Uusien geenitestien tuloksia 
on seurattu koko kertomuskauden ajan, mikä on tarkentanut jatkuvasti oman sukumme 
alkuvaiheita. 

Aiemman suunnitelman mukaisesti sukuseura on toimintakauden aikana järjestänyt vuosit-
taiset jäsentapahtumat. Vuonna 2014 kokoonnuttiin 26.7. aurinkoisessa säässä Rauta-
lammin Kerkonkoskella etsimään suvun kantaisän Tuomas Korhosen tilan rajapyykkejä ja 
retkeilyn jälkeen tarjolla oli maukasta keittoa ja pullakahvit satamassa. Vuonna 2015 tarjol-
la oli retki Karjalan kannakselle 29.7.-1.8., jossa tutustuttiin mm. Nuijamaan seutuun, Vii-
purin kaupunkiin, Äyräpää-Vuosalmen taistelupaikkoihin, Metsäpirttiin, Käkisalmen kau-
punkiin, Konevitsan luostariin ja Karjalan luontoon sekä kuultiin kertomuksia Korhosten 
asumisesta Kannaksella.  

 
Sukuseura on jatkanut vuosittain ilmestyvän Wanha Tuomas -lehden julkaisemista. Suku-
seuran kotisivuilla Wanha Tuomas -lehti on tällä hetkellä luettavissa vuoden 2013 nume-
roon saakka. Uusimpia lehtiä ei ole tarkoituksella laitettu vapaasti nähtäväksi. Aiemman 
käytännön mukaisesti Wanha Tuomas -lehti on postitettu myös sukuseuran ydinalueella 
sijaitsevien kuntien kirjastoille. Tätä käytäntöä on jatkettu edelleen.  
 
Wanha Tuomas -lehden päätoimittajana on edellisen toimintakauden tapaan toiminut Min-
na Vanhamäki ja lehden toimitussihteerinä Hannu Korhonen hoitaen mm. lehden ulkoasun 
suunnittelun, taiton ja teknisen toteutuksen. Wanha Tuomas sijoittui toiseksi Sukuviesti-
lehden 2015 järjestämässä sukulehtikilpailussa sukuseurojen lehtien sarjassa 30 lehden 
joukosta. Palkinnot jaettiin Vantaalla 10.10.2015 Kuulutko sukuuni -tapahtuman yhteydes-
sä, johon Hannu Korhonen ja Ilkka Korhonen osallistuivat.  "Lehdessä on vahva sukutut-
kimuksellinen sisältö ja arkista elämänmakuisuutta", lausui kilpailutuomaristo arviossaan. 
 
Sukuseuran kotisivut siirtyivät syyskuussa 2014 Suomen sukututkimusseuran palvelimelta 
uuteen osoitteeseen, sillä sukututkimusseura lopetti tietoturvallisuussyistä palvelintilan tar-
joamisen sukuseuroille. Palvelintilaa ostettiin DatArtolta/Arto Vanhamäeltä ja uudet sivut 
löytyvät nyt osoitteesta www.rautalamminkorhoset.fi. Hannu Korhonen on ansiokkaasti 
kehittänyt uusia kotisivuja ja pitänyt niitä hyvin ajan tasalla. Tämä on entistä tärkeämpää, 
koska yhä suuremmalla osalla sukuseuran jäsenistä ja jäsenyydestä kiinnostuneista on 
käytettävissään internet-yhteys. Lisäksi kotisivuja voidaan käyttää tiedottamiskanavana, 
sillä vain kerran vuodessa ilmestyvään Vanhaan Tuomaaseen eivät kaikki viimeisimmät 
tiedot aina ennätä.  
 
Sukuseuran omia facebook-sivuja on myös päivitetty yhtenä tietokanavana.  
 
Sukuseuran jäsenluetteloa on pidetty sukuseuran sääntöjen mukaisesti. Jäsenluettelon 
ylläpidosta on huolehtinut sukuseuran sihteeri. Jäsenmaksujen laskutusta varten sukuseu-
ralle on hankittu 11/2015 laskutusohjelma, joka helpottaa jatkossa myös maksujen seuran-
taa. Laskutusohjelma on seuran rahastonhoitajalla. Sukuseuran jäsenmaksujen korotuk-



sesta päätettiin sukukokouksessa 15.6.2013 siten, että 2014 alkaen vuosimaksu on 20 
euroa ja ainaisjäsenmaksu 400 euroa.  
 
Sukuseuran tunnus Vanhan Tuomaan puumerkki on rekisteröity 15.9.2015 tavaramerkki-
rekisteriin.  
 
Toimintakertomukseen päätettiin kirjata sukuseuran kunniajäsenet. Tähän mennessä seu-
ran kunniajäseniä ovat Sirkka Makkonen Jyväskylästä, Markus Korhonen Vesannolta, Rit-
va Tikkanen Siilinjärveltä.  
 
Sukuseura on aiemman käytännön mukaisesti huolehtinut Rautalammin hautausmaalla 
olevan kansanrunoilija Paavo Korhosen haudan hoidosta, Vesannon kirkon luona olevasta 
kansanrunoilija Anna-Reetta Korhosen muistokiven ympäristöstä sekä Rautalammin Ves-
terilän kylässä olevasta Korhosten muistokivestä ja sen ympäristöstä.  
 


