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Nuoret Kuismat –kirjan teko etenee

Kuisman sukuseuran kolmas sukukirja ”Nuoret Kuismat”  on sisällön osalta valmis ja menossa taitettavaksi. Kirjaan on saatu 30 
kertomusta siitä, mitä on olla nykypäivän nuori Kuisma tai millaista oli silloin kun nykyään hiukan vanhemmat Kuismat olivat 
nuoria. Kirjasta on tulossa yhtä tasokas kuin suvun aiemmat kirjalliset ponnistukset. Kirjasta otetaan 600 kpl painos.

Erityistä lisäarvoa kirjalle antaa Paavo Kuisman artikkeli suvun DNA –tutkimusten lopullisista tuloksista. Yksistään tämä, johto-
päätöksissään 1300-luvun puolelle yltävä artikkeli takaa, että kirja kannattaa hankkia. Kirjassa on myös Esko Simosen selostukset 
siitä, mitä kaikkea uusin arkistotutkimus paljastaa Kuismien historiasta.

Sitovat ennakkovaraukset kirjasta (postiosoite, kappalemäärä) sähköpostilla sukuseuran sihteerille: pirjo.kuisma@kotipirtti.fi

Kotiseutumatkojen paikat täynnä

Kuisman sukuseuran kantajoukko järjestää vuosittain alkukesästä maastoautomatkan Kannakselle niihin kyliin, joissa sukua on 
asunut. Kotiseutumatkojen uutena järjestäjänä on aloittanut Matti Jokinen Riihimäeltä. Retket tehdään maastoautoilla eikä bussilla, 
jotta kukin auto voi hakeutua eri kyliin.
Ensi vuoden 2021 matkoille halukkaat voivat ilmoittaa mielenkiinnostaa: mjokine@luukku.com tai puh 0400 474243.

Sinipuseroinen Matti Jokinen kuvassa oikealla.

Kirjan takakansi: Taiteilija Riitta Kuisman muraali Hongkongissa



Juha Kuismalta ilmestynyt latokirja

Tietokirjailija Juha Kuisma on tehnyt kirjan ”Suomalainen lato”, joka julkaistiin viime syksynä. Kirjassa on korkeatasoisia musta-
valkokuvia erilaisista ladoista maan eri puolilla. Latojen rakenne, käyttö ja nimitykset selostetaan. Yksityiskohtainen teksti kertoo 
millaisia latotyyppejä Suomessa on (kerppulato, pikkulato, niittylato, vinoseinäinen lato, silmäpuolilato, otsallinen lato, läpiajettava, 
pylväslato, korpilato, kaarilato, suuli, parilato, makasiinilato, pyöröpaalilato). Kirjassa on myös jaksot heinälatoromantiikasta, lato-
maalauksista sekä latojen kunnossapidosta. 

Tarkemmat tiedot kustantajan sivuilta www.aviador.fi ja sieltä haku tietokirjat. Kirja on saanut hyvät arviot ja sitä on saatavilla. 
Kirja on kaiken ikäisille sopiva lahja- tai tuliaiskirja.

Jäsenmaksu

Sukuseuran jäsenmaksu on edelleen 20 euroa. Saat kohta jäsenmaksupostia. Jos jäsenmaksussa on perheesi osalta jokin ”maksan 
kerralla kaikista –järjestely”, maksa sen mukaan, vaikka summa olisi vain yhdeltä. Yritämme koota jäsenmaksut niin, että maksuis-
ta eri perustein vapautetut jäsenet eivät turhaan saisi laskua.

Koronavirusvapaata kevättä kaikille!

Ystävällisin terveisin,
Juha Kuisma                             
Kuisman sukuseuran puheenjohtaja 
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