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Lempäälä-talo

Sukukokous ja sukujuhla Lempäälässä 8.8. 2021

Kuisman sukuseuran sukukokous ja sukujuhla pidetään 8.8. Lempäälässä, Lempäälä-talossa. Ilmoittautuminen 

alkaa klo 10.00 ja sukukokous klo 11.00. Ruokailun jälkeen jatkamme klo 13.00 sukujuhlalla, joka noudattaa 

hyväksi havaittua kaavaa: sukujuhlaesitelmän pitää hirsirakentaja Jani Kuisma Viitasaarelta kertoen suomalai-

sista ja venäläisistä hirsitaloista. Sukuseuraa koskevassa juhlan osassa Paavo Kuisma esittelee seuran uudistettua 

kotisivua. Mukana myös kesäistä musiikkia. Ja lopuksi ennen lähtökahveja arpajaiset… Osallistumismaksu koko 

päivältä (sis. kahvit ja ruokailun) entiseen tapaan 20 euroa. Ilmoittautua voi jo nyt seuramme sihteerille os: 

pirjo.kuisma@kotiportti.fi. Tarkka ohjelma seuraavassa jäsenkirjeessä.

Lempäälään on liikenteellisesti helppo tulla autolla tai junalla. Juna-asema on kokouspaikan välittömässä 

yhteydessä. Auton saa parkkiin Lempäälä-talon yhteydessä oleviin parkkikerroksiin. – Tervetuloa!

Hiutuuko isännänviiri?

Jokakesäisessä käytössä Kuisma–viirikin hiutuu. Kangas 

saa kestää tuulta, sadetta ja paistavaa päivää. Raikas ilma ja 

naapuruston ihailu tekee viirille ja asukkaille hyvää, mutta ei 

pidennä viirin käyttöikää.

Teetämme uuden erän Kuisma-viirejä. Viiri on siis 

lipputangossa liehuva, kooltaan n. 50 cm x 4 metriä. Siinä on 

Kuisma-vaakuna ja Karjalan värit. Toimitamme viirit postitse 

kokonaishintaan 95 euroa tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. 

Tee heti ennakkotilaus osoitteeseen juha.kuisma@elisanet.fi!
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Hircum Pircum!

Kaikkien tiedossa on, että kuisma-kasvi on mielialaa 

kohottava ja tulehduksia ehkäisevä rohtoyrtti. Nämä 

ominaisuudet voi yhdistää perinteiseen voima- ja 

lääkejuomaan lisäämällä siihen keltaisia kuisman kukkia. 

Siivilöi kukat viiden päivän kuluttua pois nesteestä, joka 

on saanut tummanpunaisen värin. Lisää voimajuomaa 

sopivan maun löytämiseksi. Juodaan kesällä ja jouluna 

snapseina. Tällaisten kuisma-snapsien nimi on latinaksi 

”Hircum Pircum”. Jo Carl von Linne joi tätä akateemisten 

piirien suosimaa snapsia. Muista varoa yliannostusta! 

Kuismaa kasvamaan pihakedolla

Moni omakotitalo tai maatila on säästänyt osan pihastaan kukkivaksi kedoksi. Se ilahduttaa myös kimalaisia, 

mehiläisiä, kukkakärpäsisä ja muita pörriäisiä. Vinkki: kun keto heinäkuun lopulla kasvien kukittua niitetään, 

jätä kuisma-tuppaat talventörröttäjiksi. Näin siemenet leviävät luontaisesti kedolle.

Jos pihakedollasi ei vielä ole kuismaa, kokoa elokuussa kuivuva tupas kuismaa ja hiero sen siemeniä hiekkaiseen 

maahan.


