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Markkulan sukuseuran jäsenlehti. Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 22. vuosikerta.

tavaraa. Neliöiden perusteella kodissani olisi
siis ollut kolminkertainen määrä tavaroita
yksiöön verrattuna.

hän on täällä taas
kuinka sua kaipasin
täällä taas
talven yli odotin
täällä taas
neiti kevät
on tullut kaupunkiin

Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus
ja hallituksen järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi valittiin Pekka Peltotalo.
Lupaamani 2 vuotta Markkulan sukuseuran
puheenjohtajana tuli täyteen osaltani ja Pekka
lupasi jatkaa saman verran. Hallituksen
jäsenet ja heidän tehtävänsä on lueteltu viereisellä sivulla.

Mielessäni hyräilen Sir Elwoodin Hiljaisten
Värien kappaletta neiti Keväästä. Vaikka
talvea ei juuri vuodenaikana erottanut täällä
Helsingin horisontissa, minulle talvi oli pitkä.
Tilastojen mukaan aurinkoisia päiviä oli
vähän ja ehkä tämä oli osasyyllinen pitkän
tuntuiseen talveen, silti taloyhtiömme putkiremontti oli pääsyyllinen. Mutta nyt on kevät!
On vihreää, kukkia, taas tarkenee ilman toppatakkia!

Markkulan sukuseuran vuosikokouksessa
oli aika vähän osanottajia, alle 20 henkilöä,
vaikka seuran jäsenmäärä on kasvanut. Suurin
osa jäsenistä ”osallistuu toimintaan kotoaan”.
Jäsenemme haluaa kyllä kuulua sukuseuraan,
mutta osallistuu järjestettyyn toimintaan vain
silloin kun itselle sopii. Retket ovat olleet
kiinnostavia ja Markkulan Viesti saa aina
positiivista palautetta. Monet löytävät Markkulan 9 sukupolven listasta sukulaisiaan ja
täydentävät sieltä tutkimuksiaan. Seuran jäsenenä on myös helpompi ottaa yhteyttä muihin
jäseniin
sukututkimusasioissa.
Minäkin
sain Pekka Peltotalolta uusia tietoja Johanneksen pitäjän suvuista Aino-näyttelyssä
kierrellessäni. Vuosikokouksen yhteydessä
tutustuimme upeaan Aino Sibelius –näyttelyyn Järvenpään taidemuseossa. Kesäretken
teemme tänä vuonna Hämeen Heimojuhlaan
Lopelle. Siellä on koolla varmaan kokonainen
heimo!

Putkiremontin valmisteluissa en sentään
tarvinnut ammattijärjestäjää, mutta koti on
vihdoin järjestetty tilapäisiin pakkauksiin
odottamaan syksyä ja uutta kylpyhuonetta
ja keittiötä. Jokainen kodin tavara on alkuvuoden aikana katsottu ja käännetty; tarvitaanko tätä, säilytetäänkö vai poistetaanko.
Poisto-osaston tavarat on lajiteltu kirpputorille, kierrätykseen ja roskiin. Pahimmillaan
kaapin sisällöt on lajiteltu kymmeneen eri
kasaan, joita on kuljetettu joka oven avauksella eri osoitteisiin. Enää ei perunkirjaan
pystyisi kirjaamaan jokaista ihmisen omistamaa tavaraa ja vaatetta, kuten vielä 150
vuotta sitten tehtiin. En tullut laskeneeksi
kotini tavaroiden lukumäärää, mutta erään
tutkimuksen mukaan yksiössä on yli 6000

Toivotan kaikille jäsenille hyvää kesää ja
näkemisiin heimojuhlissa!
Aino Guttorm
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Irja Seetula 90 vuotta
Aino Guttorm

Sukuseuran perustajajäsen, vaikuttajanainen ja pitkäaikainen
erittäin aktiivinen sihteeri Irja Seetula täytti 90 vuotta!

I

hän teki kandityönsä, vuotta aiemmin
1973 hänet oli valittu Vantaan
kaupungin tiedottajaksi. Irja oli 15
vuotta Vantaan kaupungin tiedottajana.
Eläkkeelle Irja jäi 1980-luvun lopulla
ja 72-vuotiaana hän teki lisensiaattityön aiheesta ”Elämääkö eläkkeellä
- ikäihmisten elämänmaku ja elämän
kokeminen”, jossa hän käsitteli eläkeläisen aktiivisen elämän tarpeita ja
Juhlissa tuli esille elävissä puitteissa toiveita.
Irjan CV, joka on todella hengästyttävä.
Elämää Irjalla totisesti on ollut,
Irja toimi 60-luvulla koulun keittäjänä
ja oli mukana palokuntatyössä ja kesä- ennen eläkkeelle jäämistä perhe, työ ja
leireillä keittäjänä, mistä työstään hän opiskelu sekä yhdistys- ja vapaaehtoislaati 1971 julkaistun kenttämuonitus- toiminta. Eläkkeelle jäämisen jälkeen
oppaan – eihän mikään toiminta kanna vain palkkatyö jäi hiukan vähemmälle,
ilman huoltoa ja evästystä. Ylioppi- Irja oli mukana perinnetyössä, vapaalaaksi Irja kirjoitti vuonna 1966, eli yli ehtoistyössä, hän luennoi kansanpe40-vuotiaana, 18 vuotta myöhemmin rinteestä, Irja kokosi laulupiirin, joka
rja Seetulan 90-vuotispäiviä
vietettiin Vantaan
Palvelukeskus Foibessa helmikuun
ensimmäisenä päivänä. Paikalle
oli kerääntynyt monikymmenpäinen
joukko Irjan sukulaisia, entisiä työtovereita ja harrastustoiminnan piireistä
tutuksi tulleita ihmisiä eli yhtä kaikki
Irjan ystäviä.

Ulla Lehtinen lausuu, vasemmalla Jussi Lehtinen ja oikealla Ritva Markkula.
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julkaisi ”Myllytuvan lauluja” ja nuottivihkosia, Irja oli mukana kansantanssijoissa, Irja toimi Veinin myllyllä, Irja
teki sukututkimusta omasta ja puolisonsa suvusta ja kuului tietysti Markkulan sukuseuran perustajajäseniin ja
oli pitkään seuran sihteeri ja varapuheenjohtaja. Harrastuspiirit kokoontuivat usein Irjan kotona, sukuseuran
hallituskin piti monet kokoukset
Voikukankujalla. Irja sai Markkulan
Sukuseuran Martti Markkula –mitalin
ansioistaan seuran 20-vuotisen taipaleella juhlavuonna 2012. Kansanperinteen ystävät muistelivat Irjan syntymäpäiväjuhlissa matkoja Amerikkaan ja Denveriin, missä kansantanssijat esiintyivät kansallispuvuissaan
hirmuisessa helteessä New Yorkin
talon 100-vuotisjuhlissa; hiki virtasi,
mutta tanssittiin vaan.
Edellinen Markkulan sukuseuran
puheenjohtaja Ritva Markkula oli
Irjan pojan, Jorma Seetulan kanssa
koostanut hienon ohjelman, jonka esittivät juhlien osallistujat. Ulla Lehtinen
esitti Jenny Josephin runon ” Kun tulen
vanhaksi minä pukeudun violettiin ja
punaiseen hattuun joka ei rimmaa eikä
sovi minulle”, juhlassa nähtiin Kansanperinteen ystävien perustajiin kuuluvan
Raimo Tanskasen kansantanssiakin
sisältänyt esitys, pidettiin kiitospuheita, muisteltiin leirejä, yhdistyksiä ja
Veinin myllyn toimintaa ja laulettiin.
Laulettiin yhdessä partiolaisten nuotiolaulu, laulettiin kansanlauluja, kuunneltiin Helena Takalon yksinlaulua ja
Jussi Lehtisen harmonikkaa ja laulettiin taas yhdessä. Irja lauloi kaikki
laulut kauniilla äänellään vilkaisemattakaan juhlapaikan pöydille jaettuihin
lauluvihkoihin. Laululla on ihmeellinen voima, yhdessä laulaminen avaa
mielikuvia vuosien taa ja palauttaa
mieliimme menneitä onnellisia hetkiä.

Markkulan
sukuseura
onnittelee
Irja Seetulaa
ja kiittää
yhdistyksen hyväksi
tehdystä työstä!
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ECONOMY

Kesätapaaminen 2.8.2015
Hämeen Heimojuhlassa
Sakari Pälsin hengessä

H

ämeen Heimojuhlaa ja Lopen päivää
vietetään sunnuntaina 2.8.2015
Lopen
Sajaniemessä
kirjailija,
kansatieteilijä ja tutkimusmatkailija Sakari
Pälsin (1882–1965) kunniaksi. Sakari Pälsi
oli syntyisin Lopen Sajaniemen kylästä. Tänä
vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta hänen
elämäntyönsä päättymisestä.
Ohjelma
10.00 jumalanpalvelus Lopen kirkossa
11.30 Täällä kirjani syntyivät -näyttelyn
avajaiset Lopen kirjaston
Fallesmanni-salissa
12.30 soppalounas katettuna
Taidemäellä, kahvikioski avoinna
12.30–13.30 kulttuurikeskipäivä Taidemäen
koulurakennuksessa ja piha-alueella
13.30–14.30 pääjuhla Taidemäen ulkoilmateatterissa (tarvittaessa sadekatos)
Juhlapuhe: Museoviraston
pääjohtaja Juhani Kostet
14.45 bussikuljetus Taidemäeltä Sajaniemen Pälsinmäelle (noin 1,5 km)
15.00–16 kävelykierrokset Pälsinmäellä
Sakari Pälsin lapsuuden pihapiireissä,
kulttuurioppaina kotiseutuneuvos
Ahti Gåpå ja tutkija Jukka Relas

Juhlaan järjestetään bussikuljetus Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä. Ennakkoilmoittautumiset Lopelle tulevaan bussikuljetukseen
www.hameenheimoliitto.fi/ajankohtaista

Hämeen Heimojuhlan järjestelyissä ovat
mukana Sakari Pälsin seura, Hämeen Heimoliitto, Lopen kunnan kulttuuritoimi ja Loppiseura. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Markkulan sukuseuralaiset kokoontuvat
vapaamuotoisesti klo 13.15 Taidemäellä,
yhteys Ulla Rauhalaan puh 040 5777 565
viimeistään edellisenä päivänä.

