Kähkösten Sukuseura ry
Perustava kokous 1986 Kuopiossa
Kotipaikka Mikkeli

Pohjois-Karjalan ja etenkin Rääkkylän Kähkösten tapaaminen
2.-3. 8. 2019 Kiteellä
1. Taustat
On tarpeen täydentää ja ajantasaistaa Pohjois-Karjalan ja etenkin Rääkkylän Kähkösten
sukututkimusta ja -yhteyksiä, koska viime tapaamisesta on jo yli 10 vuotta ja asiat ovat siitä
paljonkin muuttuneet.
o Ansiokas kirjallinen teos valmistui v. 2009 ”Kuusela, Kauko: Rääkkylän Kähkösiä, osa 2”
o Lisäksi USA:ssa asuva Juha Kähkönen on ilmoittanut, että hän sponsoroi uutta
Rääkkylän Kähköset sukututkimusta, jota tekemään on sovittu Ahti Kopperi,
puh. 050 0229119, sähköposti: ahti.kopperi@telemail.fi, Ruoritie 11, 92500 Kitee.
Ahdille voi jo nyt lähettää sopivaa Kähkönen materiaalia (valokuvia, kertomuksia, tarinoita...)
2. Tavoitteita
2.1. Laajentaa ja hyödyntää Rääkkylän Kähkösten sukututkimusta ja –tuntemusta.
2.2. Hyödyntää modernia DNA-tutkimustietoa Kähkönen suvun tarpeisiin.
3. Kähkönen-sukututkimusseminaari ohjelma 2.-3. 8.2019
Kiteen evankelinen Kansanopisto, Opistontie 7, 82500 Kitee,
puh.040 0956090, sähköposti: toimisto@kiteenkansanopisto.fi, Minna Pellikka, kurssisihteeri
Pe 2.8. 2019
o klo 12:00 Kokoontuminen seminaaripaikalle, Opistonkatu 7, 82500 Kitee
o klo 12:15 Lounas (8 €/hlö)
o klo 13:15 Seminaarin ”Rääkkylän Kähkösiä” avaus, Olavi Kähkönen
Rääkkylän Kähkösten laaja sukututkimus, Ahti Kopperi, Kitee
Rääkkylän Kähkösten sukututkimus, osa 2, Kauko Kuusela, Tervola
Kolmen Carl Kähkösen sukupolvi- ja isäntäketju internetissa ja
Rääkkylän Kähkösiä 2 -kirjassa
DNA sukututkimuksen tukena – miten DNA-testit auttavat, Teuvo
Ikonen, Helsinki
o klo 17:30 Seminaarin 1. päivän päätös, kahvit
o klo 18:00 Illallinen (8 €/hlö) ja mukavaa illanviettoa yhdessä
o Majoittuminen (hinta 40 €/hlö/2 hh)
La 3.8. 2019
o klo 8:00 Aamiainen ( 5 €/hlö )
o klo 9:00 Rääkkylän Kähköset – DNA sukututkimus, Timo Kähkönen, Kähkösten
Sukuseura ry:n puheenjohtaja
o klo 11:00 Lounas Kansanopistolla (8 €/hlö )
o klo 12:00 Lähtö Rääkkylään omilla autolla
o klo 13:00 Käynnit Rääkkylän kirkossa, sukutiloilla (mm. Varpasalo)
o klo 17:00 Hyvää kotimatkaa!
Sukuterveisin ja tervetuloa !
Olavi Kähkönen, Mikkeli, Kähkösten Sukuseura ry, varapuheenjohtaja
puh. 044 3429075, sähköposti: olevi1@gmail.com
Pyydän ilmoittautumaan allekirjoittaneelle pian, viimeistään 15. 6. 2019 mennessä!
Seminaarimaksu (10 €/hlö, yleiskulu), kukin maksaa ruoka- ja majoituskulunsa opistolle!
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Hyvä Kähkösten sukuun kuuluva!
Kähkösten suvulla on oma sukuseura, joka on perustettu vuonna 1986. Sukukokouksia on
kahden vuoden välein, seuraava kokous on vuonna 2020. Suomessa Kähkösiä on esiintynyt
kautta suomen eri alueella mm. Karjalassa, Savossa ja Kainuussa joitakin mainitakseni.
Sukuseura on tähän mennessä julkaissut sukukirjoja jo useista Kähkösten sukuhaaroista. Nyt on
vuorossa Rääkkylän Kähkösten sukukirja, joka julkistetaan kesän 2020 sukukokouksessa. Kaikki
Rääkkylän Kähköset ovat 1690 syntyneen Jooseppi Kähkösen jälkeläisiä. Suku on lähtöisin
Varpasalon ja Oravisalon kylistä, jotka tuolloin kuuluivat Kiteeseen.
Sukuseuratoiminta on viime vuosina lisääntynyt erityisesti Itä-Suomessa. Koko maassa
onkin jo yli 1000 sukuseuraa. Sukuseuratoiminnan tarkoituksena on kokoontua yhteen
tutustumaan toisiin sukulaisiin sekä nauttimaan yhdessäolosta ja suvun kulttuuritarjonnasta.
Sukututkimus ja suvun vaiheiden selvittäminen sekä sukuperinteen tallettaminen ja
säilyttäminen ovat yksi tärkeimpiä sukuseuran tehtäviä. Monia kiinnostaa tietää, miten hän on
sukua jollekin toiselle Kähköselle. Sukuseurassamme on nyt lähes 100 jäsentä, mutta
tarkoituksemme on uuden sukukirjahankkeen myötä nostaa jäsenmäärämme.
Sukuseura on sopinut Rääkkylän Kähkösten sukukirjan laatimisesta kiteeläisen sukututkijan,
Ahti Kopperin kanssa. Hankkeessa on mukana myös tähän sukuhaaraan kuuluva Juha
Kähkönen USA:sta, joka toimii hankkeen sponsorina. Tällä hetkellä Rääkkylän Kähkösistä on jo
tehty 40-sivuinen lasertulosteinen kirja, jonka henkilöhakemistossa on yli 600 nimeä. Tutkimus
tehdään tietotekniikkaa hyödyntäen, joten tutkimusta voi täydentää helposti mistä kohdasta
tahansa. Kirjahankkeen laajuus riippuu siitä, miten aktiivisesti sukuun kuuluvat itse osallistuvat
hankkeeseen. Valmiissa sukukirjassa on arvioitu olevan noin 150 sivua.
Sukukirjatyön aikana on tarkoitus selvittää mahdollisimman täydellisesti koko suvun vaiheet
ja polveutuminen. Uuden 25.5.2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen johdosta kirjassa ei
ole mukana elossa olevia henkilöitä. Edesmenneet sukupolvet pyritään saamaan täydellisiksi,
ovatpa he muuttaneet Rääkkylästä minne tahansa. Mikäli Sinulla on jo valmiita suppeampia tai
laajempia sukuselvityksiä tai virkatodistuksia omasta sukuhaarastasi, toivomme Sinun antavan
ystävällisesti ne sukututkijan käyttöön. Sukukirjaan otetaan mukaan myös kaikki naispuoleisten
Kähkösten jälkeläiset kahden sukupolven ajalta. Jos haluat tarkistaa sukukirjassa olevat
esivanhempiesi tiedot, ota yhteys sukututkijaan.
Tiedon levittäminen tutkimustyön laatimisesta on nyt tärkeää. Toivomme myös, että
mukaan tulevat uudet jäsenet maksavat sukuseuramme 15 euron jäsenmaksun vuodelle
2019. Jäseneksi liittyminen tapahtuu alla näkyvän sukuseuran nettisivun kautta painikkeella
Liity. Sen jälkeen Sinulle lähetetään ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi. Mikäli joku
lähisukulaisesi ei ole vielä saanut tätä kirjettä, voi kirjettä kopioida tai pyytää sukuseuralta alla
olevalla osoitteella heille oman kirjeensä. Toivomme Sinun lähettävän tällaisten sukulaistesi
osoitteita sukuseuralle tietenkin asianomaisen luvalla.
Kähkösen suku on suuri. Kaikkiaan Kähkösiä on tällä hetkellä yli 3300. Lisäksi omaa sukuaan
Kähkösiä on yli 1300. Rääkkylän Kähköset on yksi pienimpiä Kähkösen sukuhaaroista ja vain
pieni osa kaikista Kähkösistä kuuluu sukuseuraan. Siksi on erittäin tärkeää, että kaikki
osallistuvat toimintaan.

Sukutiedoston täydentämisen lisäksi kirjaan tarvitaan huomattavasti lisämateriaalia, kuten
suvun valokuvia ja kertomuksia suvun tunnetuista edesmenneistä henkilöistä, vanhoja
asiakirjoja ym. Sitä varten toivommekin, että käyt läpi suvun vanhat valokuvat ja tarkistat, että
valokuvan taakse on lyijykynällä merkitty ketä kuva esittää ja milloin ja missä kuva on otettu.
Valokuvien tunnistaminen on nyt erittäin tärkeää, kun vanhimmatkin kuvat voidaan vielä
tunnistaa. Myös muut kuin henkilökuvat, esim. vanhoista rakennuksista ja työnteosta otetut
kuvat ovat tärkeitä. Kirjoita myös muistamiasi kertomuksia suvun vaiheista tai haastattele
vanhoja sukulaisiasi. Lähetä myös kuvat ja tarinat paluupostissa muiden tietojesi lisäksi
sukututkija Ahti Kopperille. Kiitos!
Tässä vaiheessa on sovittu sukukirjan julkaisemisesta lasertulosteisena A4-kokoisena
muovikantisena kierreselkäisenä kirjana. Mikäli kirja päätetään julkaista kirjapainoversiona,
tehdään siitä erillinen päätös. Sukukirjan hinta vahvistetaan myöhemmin, minkä jälkeen
aloitetaan kirjan ennakkomyynti.
Nyt kaikki mukaan suvun yhteiseen hankkeeseen, Rääkkylän Kähkösten sukukirjan tekoon!
Tervetuloa uudet jäsenet mukaan sukuseuran toimintaan!
Kähkösten Sukuseura ry
www.kahkonen.info
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