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SUKUKOKOUS LAHDESSA 13.6.2020 ON PERUTTU
Esko Koistinen

Hyvät Sukuseuran jäsenet
Tätä aikaa ja seuran tulevaa toimintakautta 
leimaa maailmanlaajuinen Koronapandemia. 
Mitään tällaista emme ole kokeneet.  
Kokoontumiset suurissa ryhmissä on kiel-
letty, opetus ja koulutus toteutetaan etänä, 
ravintoloista myydään vain ulos eikä ulko-
maille voi matkustaa. Yli 70 -vuotiaita suo-
sitellaan pysymään kotona, koska Korona 
on erityisen varallinen ikäihmisille.
Pandemian kehittymisestä ei ole varmoja 
ennusteita. Avellaan, että kokoontumisra-
joituksia tarvirtaan ehkä loppuvuoteen asti. 
Näissä olosuhteissa sukuseuran hallitus on 
päättänyt perua Lahteen kesäkuun 13. päivä 
suunnitellun tämänvuotisen sukukokouksen.
Seuran sääntöjen mukaan sukukokous tulisi 
pitää viimeistään syyskuun loppuun mennes-
sä. Seuran hallitus on päättänyt terveys- ja 
turvallisuussyitä, että seuraava sukukokous 
pidetään kuitenkin vasta kesällä 2021. On 
todennäköistä, että kokoontumisrajoitukset 
jatkuvat syksyyn asti.   Toisaalta   sukuko-
kouksen järjestelyt olisivat hankalat vielä 
kesänkin aikaan.

Sukuseura jatkaa Koronapandemiasta huo-
limatta toimintaansa mahdollisuuksien 
mukaan. Hallitus laatii tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen edelliseltä kaudelta sekä 
toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraa-
valla kaudelle. Ne käsitellään vuoden 2021 
sukukokouksessa. Vakiintuneen käytännön 
mukaisesti hallitus lähettää vuoden 2021 jä-
senmaksut vuoden 2020 lopussa siten, et-
tä  vuoden 2021 jäsenmaksun eräpäivä on 
31.1.2021. Hallitus esittää jäsenmaksut pi-
dettäviksi ennallaan. 
Jäsenmaksujen perimistä  ilman   sukuko-
kouksen päätöstä seuran hallitus perustelee 
sillä, että seuran toiminnan jatkuvuus turva-
taan myös poikkeuksellisissa oloissa.
Seuran toiminnasta vastaa tulevalla toimin-
takaudella vuoden 2019 sukukokouksessa 
valitut luottamushenkilöt. 
Seuran toimihenkilöt toivottavat sukuseu-
ran jäsenille hyvää kesää ja terveyttä vai-
keina aikoina. Pidetään toisistamme huolta!

Terveisin Esko

Nuori tyttö juoksee hulmuavin hiuksin
Poika astelee avoimin katsein
kasvoillaan rusketus ja rakkaus
On syntynyt uusi tunne nuorukaisen rintaa
Mikään ei ole niin kuin ennen
Tahtoisi saada kiinni hulmuavat hiukset
syliinsä kätkeä
keväiset tuoksut
ja puron solinat

Lähde: Keskellä arjen, Liisa Kettusen runoja
Anna-Liisa Kettunen ent. Koistinen s. 1923 Heinäveden Ruunalehdossa

KEVÄT
Anna-Liisa Kettunen
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KOISTISTEN SUKU II JA  KUINKA TIETO AVAUTUU
Pirkko Markkanen

Koististen Suku II, Heikki A. Turunen * 
Koististen Sukuseura ry
Julkaisija Koististen Sukuseura ry, v. 2017

Koististen Suku II sisältää tietoja Koististen 
suvun alkuvaiheista, varhaisimmista su-
kujuurista sekä suvun isälinjan DNA-
tutkimuksista.  Kirja sisältää yli 4300 
perhetaulua.
Kun haet tietoja sukukirjasta, toivottavasti 
alla olevasta sukutaulujen lukuohjeesta on 
sinulle apua.

Sukutaulujen lukuohje: 
1. Etsi henkilöluettelosta* tuttu nimi, esi-
merkiksi omasi. Sen jäljessä on perheiden 
numerot. Sama henkilö voi kuulua useam-
paan perheeseen, vanhempiensa, omaansa tai 
aviopuolison perheeseen. Henkilöiden suku-
nimenä on käytetty syntymäsukunimeä, jos 
henkilöllö on sellainen. Siis naispuoliset löy-
tyvät pääsääntöisesti tyttönimensä mukaan.
2. Etsi numeron mukaan oikea perhe per-
hetauluista.
3. Voit siirtyä perheiden numeroiden mukaan 
ajassa taaksepäin varhaisimpaan löydettyyn 
esi-isään. Sukupolvet on merkitty sukutaului-
hin roomalaisilla numeroilla. Ensimmäinen 
eli vanhin sukupolvi on merkitty numerol-
la I, toisen sukupolven jäsenillä on nume-
ro II jne.
 4. Kun siirryt ajassa eteenpäin vanhemmis-
ta lapsiin päin, voit yhä käyttää avuksi per-

heiden numerointia. Jos perheen lapsella on 
syntymätietojen jälkeen numero, hänellä on 
kirjassa numeron viittaamassa paikassa oma 
perhe ja tarkemmat henkilötiedot.
  5. Jos perheen isä ja äiti molemmat kuu-
luvat samaan sukuun, perhe esiintyy suku-
selvityksessä kahteen kertaan sekä isän että 
äidin kohdalla. Kuitenkin lapsien ja jälkipol-
vien perheet mainitaan vain yhden kerran, 
sen vanhemman jälkeen, joka on sukuselvi-
tyksessä ensin.
* Henkilöluetteloita on Koistinen II suku-
kirjassa  seitsemän:
- Vehmersalmen Koistiset s. 168-600, hen-
kilöluettelo s. 505-600, tauluja 3267
- Kainuun Koistiset s. 60-108, henkilöluet-
telo s. 98-108, tauluja 398
- Muhos-Oulunsuun Koistiset s. 128-167, 
henkilöluettelo s. 158-167, tauluja 307
- Iisalmen Koistiset s. 30-59, henkilöluette-
lo s. 53-59, tauluja 232
- Liperin Sysmän Koistiset s. 113-127, hen-
kilöluettelo s. 124-127, tauluja 110
- Hyrynsalmi-Nurmeksen Koistiset s. 25-29, 
henkilöluettelo s. 29, tauluja 28
- Liperin Kontilansalmen Koistiset s. 109-
112, henkilöluettelo s. 112, tauluja 13

Koististen Suku II -kirjaa voit tiedustella su-
kuseuran toimihenkilöiltä.

Koististen Suku, Sukupuu, Heikki A. 
Turunen * Koististen Sukuseura ry
kirja on loppuunmyyty. Kirja sisältää n. 1700 
perhetaulua, jotka sisältyvät myös Koististen 
Suku II -kirjaan.
Koististen Suku II -kirjassa on n. 4300 perhe-
taulua eli lisäystä edelliseen kirjaan on 2600.  

Voit täydentää ja tietoja ottamalla yhteyttä 
Pirkko Markkaseen esim. www.koistiset.net 
sivun yhteydenottolomakkeella.
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KOISTISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 2019

Vuosi 2019 oli Koististen Sukuseura ry:n 
27. toimintavuosi. Vuoden lopussa jäseniä 
oli 203 henkilöä. 
   Varsinainen sukukokous pidettiin 8. kesä-
kuuta Varkaudessa Ravintola Kaks Ruusussa. 
Alussa vietettiin hiljainen hetki poisnukku-
neiden muistoksi. Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Esko Koistinen ja sihteeriksi 
Pirkko Markkanen.
 Sukuseuran rahastonhoitaja Jaakko 
Koistinen esitteli tilinpäätöksen ja toimin-
nantarkastajien lausunnon vuodelta 2018.
Tilinpäätös osoittaa 4.414,76 euron ylijää-
mää.  Edellisten vuosien alijäämän 3.160,12 
euron jälkeen vuoden 2018 lopussa kertynyt-
tä ylijäämää on 1.254,64 euroa. Sukuseuran 
rahavarat vuoden lopussa ovat 3.563,02 eu-
roa.  
Vuoden 2018 ylijäämä päätettiin kirjata yli-/
alijäämätilille. Tilinpäätös vahvistettiin ja 
myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäse-
nille ja toimihenkilöille.
    Kokous valitsi alkavalle toiminta-
kaudelle seuran puheenjohtajaksi Esko 
Koistisen ja varapuheenjohtajaksi Irma 
Koistisen. Hallituksen jäseniksi valit-
tiin Tuija Kainulainen, Anne Karvinen, 
Hannu Koistinen, Heikki Koistinen, Jaakko 
Koistinen, Juuso Koistinen, Pentti Koistinen, 
Sakari Koistinen, Pirkko Markkanen ja Pirjo 
Räsänen.
 Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti 
Koistinen (Outokumpu) ja varalle Anssi 
Koistinen (Savonlinna).
    Sukukokous hyväksyi hallituksen esittä-
män toimintasuunnitelman ja tulo- ja me-
noarvion (Koistinen 1/2019).  Toimikuntiin 
valittiin seuraavat henkilöt:
   Sukututkimustoimikunta:
Puheenjohtaja Pirkko Markkanen (hallitus), 
jäsenet Eeva-Liisa Höytämö, Anne Karvinen, 
Veikko Keinänen,  Pentti Koistinen (halli-
tus), ja Pirjo Räsänen (hallitus) ja Heikki 
Turunen. 
   Kokous- ja tapahtumatoimikunta:

Puheenjohtaja Irma Koistinen (hallitus), 
jäsenet Tuija Kainulainen (hallitus), Anssi 
Koistinen ja Heikki Koistinen (hallitus) ja 
Juuso Koistinen (hallitus).
   Tuotetoimikunta:
Puheenjohtaja Hannu Koistinen (hallitus), jä-
senet Arvi Koistinen, Jaakko Koistinen (hal-
litus), Maire Koistinen ja Sakari Koistinen.
   Julkaisu- ja tiedotustoimikunta:
Puheenjohtaja Esko Koistinen (hallitus), jä-
senet Arto Koistinen, Olavi Koistinen, Outi 
Koistinen ja Virpi Koistinen.
Kokoukseen osallistui 52 henkilöä.   
Varkauden Huuliharpistit esiintyivät. 
Kokouksen jälkeen tutustui 32 henkilöä 
Mekaanisen Musiikin Museoon. 
   Hallitus kokoontui kaksi kertaa. 
Sukututkimustoimikunta tarkisti ja tallensi 
sukutietoja sekä antoi jäsenille tiedonantoja. 
Kokous- ja tapahtumatoimikunta valmiste-
li vuoden 2019 sukukokousta ja alustavasti 
vuoden 2020 sukukokousta. Tuotetoimikunta 
ylläpiti tuotevalikoimaa. Julkaisu- ja tiedo-
tustoimikunta hallinnoi seuran Internet-sivuja  
http://www.koistiset.net ja toimitti kaksi 
KOISTINEN-jäsenlehteä. Anssi Koistinen 
ylläpiti seuran Facebook-sivuja.
Sukuseuran kolmen hengen venekunta osal-
listui 19.-21. heinäkuuta Heinäveden kanava-
soutuun omalla kustannuksellaan. Sukuseura 
toteutti 24.-25. Heinäkuuta myös matkan 
Sortavalaan ja Vanhaan Valamoon 23 mat-
kalaisen voimin.
  Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, arpa-
jaisilla sekä myymällä sukukirjaa ja muita 
seuran tuotteita. Jäsenmaksu oli 20 euroa, al-
le 25 -vuotiaille 10 euroa. Ainaisjäsenmaksu 
oli 200 euroa. 
  Kuopiossa 8.3.2020 Esko Koistinen
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KOISTISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 
TOIMINTAKAUDELLE 2020 – 2021

Koististen Sukuseura ry:n tulevaa toimikautta leimaa maailmanlaajuinen Koronapandemia. 
Tiedetään, ettei kesäkuussa 2020 yli 50 hengen kokoontumisia voi pitää. Läheisiä kon-
takteja on vältettävä ja yli 70 -vuotiaita suositellaan pysyttelemään kotona pandemian ol-
lessa erityisen vaarallinen iäkkäille. Pandemian kehittymisestä ei ole varmoja ennusteita 
ja arvellaan, että kokoontumisrajoituksia tarvitaan loppuvuoteen asti. Turvallisuussyistä 
sukuseuran hallitus on päättänyt perua Lahteen vuonna 2020 suunnitellun sukukokouk-
sen ja siirtää sukukokouksen pidettäväksi kesällä 2021.
Sukuseura toimii poikkeusoloista huolimatta seuran säännöissä määriteltyjen tavoitteiden 
mukaisesti mahdollisuuksiensa rajoissa.  Tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kau-
delta sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalla kaudelle laaditaan ja ne esitel-
lään vuoden 2021 sukukokouksessa.
Toimintaa toteutetaan toimikuntien vetämänä (sukututkimustoimikunta, kokous- ja ta-
pahtumatoimikunta, tuotetoimikunta, julkaisu- ja tiedotustoimikunta). Toimintakaudella 
2020-2021 sukuseuran hallitus ja toimikunnat jatkavat edellisen kauden kokoonpanoilla. 
Sukutietojen tallentamista ja tarkistamista jatketaan ja niistä annetaan tietoja jäsenille. 
Valmistellaan vuodelle 2021 siirrettyä sukukokousta. Tuotevarastoa pienennetään edel-
leen ja tehdään uusia hankintoja tarpeen mukaan. Toiminnasta tiedotetaan seuran koti-
sivuilla http://www.koistiset.net, seuran Facebook sivuilla ja KOISTINEN-jäsenlehdessä.
Hallitus noudattaa tätä toimintasuunnitelmaa poikkeuksellisesti ilman sukukokouksen 
päätöstä.

Talousarvio:
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, arpajaisilla sekä myymällä sukuseuran sukukirjaa, 
vaakunataulua, isännänviiriä, t-paitoja ja muita seuran tuotteita.
Tuotot € Kulut €
Jäsenmaksut 2021  2 520 Sukukokous 2021      750
Tuotemyynti    100 Myyntituotteet      200
Sukukirjojen myynti  1 000 2xKOISTINEN, painatus       730

      2xKOISTINEN, postitus       700
 Lehti-ilmoitukset      300

Sukututkimus      415
Toimistokulut        50

   Palvelumaksut        50
Lähdevero           5
Muistamiset       200
Kotisivujen ylläpito       220

  
Yhteensä tuotot 3 620 Yhteensä kulut 3 620
Tulos, ylijäämä               0     
Varat pankissa 1.1.2019 *  3 563   
Varojen muutos 2019 *    284      
Varat pankissa 31.12.2019*  3 847

* tilinpäätös
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KOISTISTEN SUKUSEURA RY

TOIMIHENKILÖT, YHTEYS- JA TILITIEDOT
www.koistiset.net

Tehtävä ja nimi Osoite Puhelin Sähköposti
Puheenjohtaja
Esko Koistinen 

Messuportink 8 B 19
70840 Kuopio 

040-521 4124 esko.koistinen@iki.fi

Sihteeri,
sukututkimus
Pirkko Markkanen

Metsärinteentie 44
78500 Varkaus

044-210 8766 pirkko.markkanen
@luukku.com

Rahastonhoitaja
Hannu Koistinen

Borginkatu 15 D
78300 Varkaus

0400-577 317 hannu.koistinen
@storaenso.com

Varapuheenjohtaja
Irma Koistinen

Myllärintie 1 C 10
80400 Ylämylly

050-325 3787 irmakois@hotmail.com

Hallituksen jäsen
Tuija Kainulainen

Paatsamatie 5
80130 Joensuu

050-355 4233 tuija.kainulainen
@karelia.fi

Hallituksen jäsen
Anne Karvinen

Kiertotie 22
79700 Heinävesi

040-582 7873 annukkakarvinen
@gmail.com

Hallituksen jäsen
Juuso Koistinen

Ainolankaari 4 a 1
40520 Jyväskylä

045-246 4046 liivik72@icloud.com

Hallituksen jäsen
Sakari Koistinen

Salmenkatu 7 C 18
75500 Nurmes

040-555 9575 sakari.koistinen
@iki.fi

Hallituksen jäsen
Jaakko Koistinen

Ritoniementie 50
71200 Tuusniemi

044-066 1022 jaakko.koistinen
@luukku.com

Hallituksen jäsen
Heikki Koistinen

Nuottaniementie 27 B 4
80140 Joensuu

0400-185 153 heikki.koistinen
@outlook.com

Hallituksen jäsen
Pentti Koistinen

Sarvikummuntie 15
79940 Vihtari

040-521 0662 p.o.koistinen
@gmail.com

Hallituksen jäsen
Pirjo Räsänen

Löydönraitti 109
52320 Vitsiälä

040-746 4770 pirjo.rasanen@surffi.fi

- Sukuseuran pankkitili: FI62 5482 0620 0385 84 “Koististen Sukuseura ry”
- Jäsenmaksut 2020: varsinainen jäsen 20,- €, alle 25 vuotias 10,- €, ainaisjäsen 400,- €
- Jäsenmäärä 203 henkilöä
- Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta sihteerille, kiitos!
- Rästissä olevan jäsenmaksun voi maksaa periaatteella ”parempi myöhään kuin ei milloinkaan”.

Nettisivuilla (https://www.koistiset.net) on tietoa sukuseuran toiminnasta. Sieltä löyty-
vät myös sähköinen jäsenlomake ja yhteydenottolomake.
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SUKUKOKOUS LAHDESSA 2020 ON PERUTTU 

            

hiljaa lehti haavan
tuulessa liikkuu

peippo oksalla naavan
laulaa ja kiikkuu

kukat kilvan väreissä loistavat,
murheen, huolen meiltä ne poistavat,

vesi ilosta säteitä soi,
rauhan, harmonian meille se toi

Lähde: Leppäkertun pilkut, runoja
Pekka Koistinen s.  1945 Heinäveden Kermassa
Koististen Suku II kirjan taulu 3156

KESÄPÄIVÄ
Pekka Koistinen


