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Sukukokous 8.8. 2021

Sukukokous ja sukujuhla pidetään perinteiseen tapaan elokuun 
toisena sunnuntaina, tänä vuonna siis päivämäärällä 8.8.2021. 
Paikkana tulee olemaan joku Etelä-Suomen paikkakunta, jossa 
ei vielä ole kokoonnuttu. 

Maan hallituksen ja terveydenhuollon viranomaisten mukaan 
korona olisi tuolloin jo voitettu ja kokoontuminen vapaata ja 
vaaratonta.

Merkitse päivä jo kalenteriin!
Aaro Söderlund puhuu Olavi Pyhästä ja 
Harald Hirmuisesta Hennalan 
sukukokouksessa 2020.

Antin ja Yrjön tarkka sukulaisuus?

Koska DNA tutkimus ja menetelmät sallivat, ehdottaa sukuseuran DNA –koordinaatioryhmä, 
että neljälle suvun eri haaroja edustavalle jäsenelle tehdään DNA –tutkimuksen laajennus Big 
Y 700 –testeiksi. Näin toivotaan saatavan tarkka selko siitä, mikä on Kuisman suvun Antin ja 
Yrjön linjojen tarkka sukulaisuus. Onko Yrjä Antin veljenpoika vai muulla tavalla sukua? –Joka 
tapauksessa tiedämme varmasti, että kaikki Kannaksen Kuismat ovat samaa sukua.
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Nuoret Kuismat –kirjan erikoistarjous jatkuu

Sukuseuran viimeisin sukukirja ”Nuoret Kuismat” on  kätevä 
lahja, ylioppilaan onnittelumuistaminen tai tuliaistuominen. 
Joulukuussa avattu erikoistarjous jatkuu edelleen: saat kirjan 
hintaan 25 euroa, ilman postikuluja ilmoittamaasi osoitteeseen.

Tilaa sähköpostilla postitoimituksena os: 
juha.kuisma@kuismansuku.fi tai 
pirjo.kuisma@kotiportti.fi. 

Pääkaupunkiseudulla yhteydenotolla kotoa noutaen: 
kari.kuisma@kuismansuku.fi



Kuismat kunnostautuvat

Mirka Kuisma väittelee eurooppaoikeuden alalta 7.5. 2021 Turun Yliopistossa. Väitöksen aiheena on 
”Confronting realities with the Legal rule: On why and how the European Court of Justice changes 
its mind”. Väitös on engalanninkielinen.

Viitasaarelainen Jani Kuisma kertoo Aarre-lehdessä 15.3. 2021, miten hän rakensi perheelleen hirsi-
talon. Alun perin toisessa ammatissa työskennellyt Kuisma ryhtyi talonrakennuksen jälkeen päätoi-
miseksi hirsirakentajaksi, joka on myös saanut mainetta hirsirakentamisen opettajana. 

Suomen kaunein kansanvene

Kuismat ovat periaatteessa ”kuivanmaan porukkaa” (Markku Kuisma), mutta joukossamme on kui-
tenkin intohimoisia veneilijöitä. Muuan heistä on Heikki Kuisma Espoosta. Hänen veneensä Tuzzi 
valittiin vuonna 2019 Suomen kauneimmaksi kansanveneeksi.

Tuzzi on rakennettu Anderssonin telakalla Kråkössä 1965. Sen kotisatama on Pyysaari. Veneen 
omistajaksi tultuaan Heikki Kuisma on kunnostanut sen läpikotaisin. Tuzzi on vaivaa säästämättä 
kunnostettu, kaunis katsella ja vesillä nopea. Tuzzi on valittu klassikkovenerekisteriin edustamaan 
kansanveneitä.

Kuva: Folkkari –lehti 1/2020

Muista jäsenmaksu

Sukuseuran jäsenet ovat saaneet 20 euron jäsenmaksulasku vuodelle 2021. Muistanet maksaa…
Jäsenmaksu on keskeinen tekijä sukuseuran taloudessa. Sillä on rahoitettu mm. DNA –tutkimusta, 
sukukokouksia ohjelmineen sekä kolme sukukirjaa. Jäsenmaksun voi myös maksaa ilman laskua 
omalla viitteellä tilinumeroon FI56 4108 0011 1398 24. 

Sukuseura kiittää !


