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Sukuseuran perustehtävät 
 
Sukuseura jatkaa toimintaansa tavoitteittensa ja sääntöjensä mukaisesti, eli tarkoitus on 
"edistää suvun jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaalia sukuperinteitä ja menneiden 
sukupolvien muistoa, sekä tukea ja innostaa suvun jäseniä sellaisissa pyrkimyksissä, jotka 
ovat suvulle kunniaksi".  
 
Näitä korkealentoisia periaatteita konkretisoivat ehkä parhaiten jokavuotiset 
sukutapaamiset. Wanha Tuomas -julkaisussamme julkaistavat sukutarinat, sukuselvitykset, 
muistelmat, haastattelut ym. kirjoitukset ajavat samaa asiaa. Seuran jäsenille ja muillekin 
kyselijöille laaditaan sukuselvityksiä ja annetaan tarvittaessa ohjeita oman 
sukututkimuksen tekemiseen. Yhteenkuuluvuutta pyritään luomaan myös Seuran 
rekisteröidyn tunnusmerkin kautta, jota voidaan käyttää jäsenille jaettaviin tai myytäviin 
tuotteisiin. Uusin tuotteemme on Seuran pinssi, jota myydään mm. sukutilaisuuksissa 
kuten muitakin Seuran tuotteita. 
 
 
Seuran julkaisutoiminta 
 
Vuoden 2011–2013 toimintasuunnitelmaan merkitty sukukirjaprojekti saa ensimmäisen 
päätöksensä, kun teos Korhosten kuusi polvea julkistetaan Vesannon sukujuhlassa 
heinäkuussa 2016. Kirjaa tullaan markkinoimaan mahdollisimman monipuolisesti, koska se 
on tarkoitettu kiinnostamaan muitakin kuin Seuran jäseniä. Myös Vihta-Paavon runokirjaa 
pidetään edelleen myynnissä.  
 
Seuraavan sukukirjan laadinta on jo hyvässä vauhdissa sukutaulujen selvittämisen osalta. 
Teos tullee käsittämään polvet seitsemännestä yhdenteen- tai kahdenteentoista. Vaikka 
monesta sukuhaarasta on jo olemassa hyvät selvitykset, urakka on suurempi kuin 
ensimmäisen teoksen suhteen oli laita.  
 
Koska 1700- ja varsinkin 1800-luvuilta löytyy lähdeaineistoa huomattavasti enemmän kuin 
aikaisemmilta ajoilta, teoksesta tulee ensimmäistä selvästi laajempi. Lisäksi 1800-luvun 
loppupuolella perinteinen maatalousyhteiskunta alkoi hajota, kun maaseudun ihmiset 
alkoivat muuttaa yhä enenemässä määrin kaupunkeihin. Tämä aiheuttaa omat 
ongelmansa ihmisten jäljitettävyyteen. Myös tiukentunut tietosuojakäytäntö haittaa 
sukututkimusta. Sukuseuran jäsenten avulla saatavilla tiedoilla tulee olemaan merkittävä 
osuus teoksen valmistumisessa. 
 
Millainen kirjasta tulee, ketkä sen tekevät ja missä aikataulussa, tämä kaikki on tarkoitus 
suunnitella seuraavan kolmivuotisjakson aikana. Miten pitkällä ollaan seuraavan 
sukujuhlan aikoihin, sitä ei vielä siis voi sanoa.  
 
Sen sijaan Seuran toisen tekeillä olevan julkaisun on tarkoitus ilmestyä jo lähiaikoina, Se 
tulee olemaan eräänlainen Rautalammin talohistoriikki Hämeen erämaan asuttamisesta 
alkaen aina 1700–1800-lukujen vaihteeseen saakka, jolloin Rautalammilla suoritettiin 
isojako. 
 
Wanha Tuomas -julkaisumme sai viime vuonna hienon tunnustuksen Sukuseurojen 



Keskusliitolta. Tämä velvoittaa pitämään lehden korkeata tasoa edelleen yllä, mutta aina 
on parantamisen varaakin. Lehden ulkoasuun liittyviä asioita tullaan miettimään tulevalla 
kaudella, mutta Seuran rajalliset rahavarat eivät mahdollista kaikkia toimenpiteitä, joilla 
kokonaisuus saataisiin näyttävämmäksi. Sisältö todettiin palkinnon perusteluissa varsin 
monipuoliseksi, mutta toki sitäkin voidaan aina kehittää. 
 
Geenisukututkimus 
 
Seura jatkaa geenisukututkimusta järjestämällä lisää DNA-testejä. Tämän avulla pyritään 
mm. tarkentamaan Kainuun ja Rautalammin Korhosten keskinäistä sukulaisutta sekä 
selvittämään kantaisämme Tuomas Korhosen kotiseutua ennen hänen muuttoaan 
Hämeen erämaille. 
 
Vuotuiset tapahtumat 
 
Vuoden 2016 sukujuhla ja sen yhteydessä pidettävä sukukokous järjestetään Vesannolla 
heinäkuussa. 
 
Kun vuonna 2015 Seura järjesti matkan Kannakselle suvun alkujuurille, niin kesällä 2017 
on tarkoitus lähteä vastakkaiseen ilmansuuntaan eli Ruotsin suomalaisseuduille, jonne 
joku kantaisämme Tuomaan omaisista 1500-luvun loppupuolella mitä ilmeisimmin siirtyi.  
 
Vuoden 2018 kesätapahtuma on toistaiseksi vielä avoinna, mutta se on tarkoitus toteuttaa 
yhden päivän kestävänä. 
 
 
Muuta toimintaa 
 
Sukuseura huolehtii edelleen Rautalammin hautausmaalla olevan kansanrunoilija Paavo 
Korhosen haudan hoidosta, Vesannon kirkkomaalla olevan Anna Reetta Korhosen 
muistokiven ympäristöstä sekä Rautalammin Vesterilän kylässä olevasta Korhosten 
muistokivestä ja sen ympäristöstä. 
 
Sukuseuran arkisto järjestetään asianmukaiseen kuntoon.  
 
Yhteistyötä Sukuseurojen keskusliiton kanssa pyritään tiivistämään. 
 


