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Viime vuosi oli sukuseuramme osalta mer-
kittävä. Varsinaisessa vuosikokouksessa 
hyväksyimme  uudet säännöt, jotka Pa-
tentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt. Ne 
ovat nähtävissä sukuseuramme kotisivuilla. 
Keskeisimmät muutokset ovat, ettei uusia 
ainaisjäseniä enää hyväksytä tämän vuo-
den alusta lukien. Toinen muutos koskee 
jäsenmaksua. Jäsenyys katsotaan päätty-
neeksi, mikäli jäsenmaksu on jäänyt suorit-
tamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä ka-
lenterivuodelta. Kolmas keskeinen muutos 
koskee hallituksen kokouksia. Ne voidaan 
tarvittaessa  pitää käyttäen tietoverkkoja.
Sitten edellisen vuoden, olemme löytäneet 
sukuyhteyden Keski-Suomen kemppaisiin. 
Tässä on ollut apuna DNA-tutkimus sekä 
Geneanet. Sukututkija Ari Kolehmainen 
tehnyt DNA-tutkimukseen perustuvan 
asuinpaikkaselvityksen, jonka perusteella 
sukuamme on asunut Mikkelin seudulla jo 
1200-luvulla.
Toinen merkittävä yhteys löytyy Ruotsin 
Värmlannista (suomalaismetsistä). Sin-
nehän muutettiin Suomesta jo 1500-luvun 
lopussa. Suurempi muutto tapahtui sen 
jälkeen 1600-luvun puolella. Eräs muut-
taneista oli Bertil Bertilsson Kemppainen, 
syntynyt noin 1570 Savossa. Toinen tieto 

Satakunta Finland? Hänestä löytyy myös 
merkintä: ”Finnelänsman”. 
Hän kuoli Örebrossa 1657.  Hänen van-
hempansa Bertil Kemppainen, syntynyt 
n. 1540. Puoliso Elin Heikkinen, syntynyt 
1549. Asuinpaikkana Pohjois-Savo, Fin-
land)

Tätä kuluvaa vuotta on leimannut maailman 
laajuinen koronaepidemia. Sen vaikutuk-
set toimintaamme ovat toistaiseksi vähäi-
siä. Ensi kesälle elokuun 22.-23. päivänä 
suunniteltu matka sukumme alkujuurille 
peruuntuu.
Lokakuun 23.-24. päivälle on suunnitteil-
la kainuulaisten sukuseurojen ja Kainuun 
Opiston järjestämä sukututkimuskurssi, 
jossa pääteemana on kainuulaisten suku-
jen alkulähteet ennen Kainuun uudisasutta-
mista. Kurssin luennoitsijana on sukututkija 
Ari Kolehmainen.

Sukuseuramme tärkein tehtävä on toimia 
jäsentensä parhaaksi. Olkaa aktiivisia ja 
ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen ja su-
kuseuran hallituksen jäseniin.

Matti Kemppainen
sukuseuran puheenjohtaja

Hyvät jäsenlehden lukijat

Sukuseura on jäsenenä sukuseurojen Keskusliitossa.

Sukukirjat I - III yhteensä 90,00 euroa (I-kirja tikulla).
II - III psat 70 euroa yhteensä.



4

Kemppaisten sukuseura 
Jäsenmaksulomake LASKU

www.kemppaistensukuseura.fi
                                             

Päivämäärä

11.5.2020

Eräpäivä

15.6.2020

Määrä A-hinta € Yhteensä €

VUOSIJÄSENMAKSU v. 2020            1 kpl                                15,00                              

(ei koske ainaisjäseniä)
                           

Kemppaisten sukuseura ry                                                      

Y-tunnus 1621153-1

Saajan tili nro

Mottag-                    FI28 8000 1170 3038 05
kontonr                    DABAFIHH

Saaja                       Kemppaisten 
Mottagare             sukuseura ry

TILISIIRTO GIDERING

Vuosijäsenmaksu 2020 (15 euroa)

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underscrift

 Viesti       

 Postiosoite

Tililtä
Från konto

Maksu EUR
        

15,00

Muista ilmoittaa, jos et halua jatkaa sukuseuran jäsenyyttä tai jos lehden 
saatuasi sukuseuramme jäsen on siirtynyt ajasta ikuisuuteen.

Osoitetietojen lähde: Kemppaisen sukuseura ry

Osoitteen muutokset ja eroamisilmoitukset:
sähköposti: kemppaisten.sukuseura@gmail.com

puheenjohtaja: Matti Kemppainen, Lietekyläntie 85, 89400 Hyrynsalmi
sähköposti: matt.a.kempp@gmail.com

sihteeri: Ari Kemppainen, Markkikedontie 7, 68320
sähköposti: arikalervo.kemppainen@gmail.com
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Hallinto
Hallitus 1.1.2019-14.7.2019

Matti Kemppainen Hyrynsalmi, 
puheenjohtaja
Tuomas Kemppainen  Oulu, 
varapuheenjohtaja
Eeva-Liisa Kemppainen Hyrynsalmi, 
jäsen
Martti Kemppainen Espoo, jäsen
Ilpo Kemppainen Kajaani, jäsen
Marita Kemppainen Kajaani, jäsen

Hallitus 15.7.2019-31.12.2019

Matti Kemppainen Hyrynsalmi, 
puheenjohtaja
Tuomas Kemppainen Oulu, 
varapuheenjohtaja
Eeva-Liisa Kemppainen Hyrynsalmi, 
jäsen
Ari Kemppainen Kokkola, jäsen
Satu Kemppainen Puolanka, jäsen
Helena Aaltonen Sotkamo, jäsen
Jesse-Joonas Kemppainen Kuopio, 
jäsen

Toiminnantarkastajat

Lauri Kemppainen, Paltamo
Aaro Kemppainen, Kajaani

Varatoiminnantarkastajat

Liisa Juntunen, Hyrynsalmi
Esa Kemppainen, Hyrynsalmi

Sukuseuran hallitus valitsi 27.10.2019 
tehtävävastuut toistaiseksi

Tilikirjanpito: Eeva-Liisa Kemppainen
Rahastonhoito: Matti Kemppainen
Web-sivujen hoito: Tuomas Kemppainen
Sihteeri: Martti Kemppainen 
  1.1.2019-27.10.2019

                 Ari Kemppainen 
  28.10.2019 -
Jäsenrekisterin hoito: Matti Kemppainen  

Sukuseuran hallitus kokoontui 
vuoden aikana viisi kertaa:

13.1.2019 Väisälä
10.3.2019 Hyrynsalmi kk
14.5.2019 Verkkokokous
14.7.2019 Mieslahti
27.10.2019 Hyrynsalmi kk

Sukukirjat ja sukuseuran 
myyntituotteet

Kts. Liite (ei kirjattu taseeseen)

Jäsentilanne

-Sukuseuraan hyväksytty kahdeksan uutta 
vuosijäsentä ja kaksi ainaisjäsentä
 - Ainaisjäsenet 127
 - Vuosijäsenet 189

Vuodelta 2019 vuosijäsenmaksu jäänyt 
maksamatta 22 sukuseuran jäseneltä.
Sukuseuran jäsen katsotaan eronneeksi 
jos jäsenmaksu on maksamatta viimeiseltä 
kahdelta vuodelta.

Toiminta

Sukuseuramme toiminta perustui vuoden 
2017 varsinaisen sukukokouksen hyväksy-
mään toimintasuunnitelmaan 2018-2019. 
Rahastonhoitajan tehtäviä hoiti puheenjoh-
taja Matti Kemppainen.
Sukuseura julkaisi yhden jäsenlehden 
1/2019.
Sukuseuran varsinainen kokous (sukuko-
kous) pidettiin Kainuun Opiustolla Mieslah-
dessa 14.7.2019. Kokouksessa mukana 33 

Toimintakertomus 2019
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osanottajaa, joista virallisia 20.
Kokouksen jälkeen sukuseuran ja Kainuun 
Opiston järjestämä Ida Elinan kantelekon-
sertti. Osanottajia 150.
Sukuseura ollut mukana kainuulaisten su-
kuseurojen järjestämissä koulutustapah-
tumissa Kainuun Opistolla Mieslahdessa:
16.3.2019 serkkuni Amerikassa ja tieto-
suoja
22.-23.11.2019 Amerikan siirtolaisten jäljilla 
ja vanhojen käsialojen mysteerit
Puheenjohtaja Matti Kemppainen osal-
listunut kainuulaisten sukuseurojen esit-
telyyn Kuhmon Tervastuli -tapahtumassa 
3.8.2019 ja sukuseuramme esittelyyn 
Keski-Suomen sukututkimuspäivillä Pihti-
putaalla 21.9.2019.
Sukuseuran varsinainen kokous hyväksyi 
hallituksen esityksen sääntömuutokseksi. 
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt 
muutoksen. Se on nähtävissä sukuseuram-
me kotisivuilla ja sen voi tarvittaessa pyytää 
sukuseuran hallitukselta.

Muutoin varsinainen toiminta on perustunut 
sukuseuralle tulleiden pyyntöjen  selvittä-
miseen ja avustamiseen sukututkimuksen 
osalta. 

Sukuseuran jäsenlehden julkaisemistapaa 
on selvitetty sukuseuran hallituksessa.. 
Käytössä oleva julkaisemistapa aiheuttaa 
sukuseuralle kasvaneita kustannuksia. On-
gelmana on edelleen se, että sähköposti-

osoitteita ei ole tullut pyynnöstä huolimatta 
sukuseuraan, tai sitten nettiyhteydet puut-
tuvat suurelta osin jäsenistöltämme. Kun 
vielä sukuseurassamme oli 173  jäsentä 
jotka eivät ole suorittaneet vuotuista jäsen-
maksuaan, oli tilanne jatkossa kestämätön. 
Jäsenlehti on postitettu kaikille jäsenrekis-
terissä olevalle jäsenelle joita oli  vuoden 
lopussa 404.

Talous
Tulot:

Sukuseuran jäsenmaksutulot toiminta-
vuonna 2.700,00 euroa.
Sukukirjojen myyntituotto 926,00 euroa. 
(17 kirjana ja 2 nettitikkuna)
Muiden sukuseuran myyntituotteiden tuotto 
282,40 euroa.
Mut varainhankinnan tuotot 15,00 euroa. 
(lahjoitus)

Kulut:
Varainhankinnan kulut yhteensä 2.266,46 
euroa

Tilikauden ylijäämä 1.136,14 euroa.
Sukuseuran pankkitilin saldo 
31.12.2019  3722,11 euroa.

Muu toiminta
Sukuseura on jäsenenä Sukuseurojen kes-
kusliitossa.
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Kokous pidettiin Kainuun Opistolla Palta-
mon Mieslahdessa su 14.7.2019. Paikal-
la oli 33 osallistujaa eri puolilta Suomea. 
Kokouksessa käsiteltiin kahden edellisen 
kalenterivuoden toimintaa ja tilinpäätöstä. 
Vuosi 2018 oli sikäli merkittävä kun seu-
ra täytti 30 vuotta. Juhlaohjelma oli hyvin 
korkeatasoinen. Siinä esiintyivät Kajaa-
nin Puhallinseitsikko, taikuri-illusionisti 
Henri Kemppainen ja juhlaesitelmän piti 
sukututkija Kimmo Kemppainen. Juhlaan 
osallistui noin 130 henkilöä.
Toimintavuosia korosti Kainuun sukuseu-
rojen yhteistyö ja yhteiset koulutukset.

Vuosien 2020-2021 toiminnan osalta 
huomio kiinnittyi sukuseuran jäsenti-
lanteeseen ja tiedottamiseen. Jäsen-
maksutilanne todettiin ongelmalliseksi. 
Maksamattomien vuosijäsenten määrä 
on kasvannut, millä on vaikutus seuran 
talouteen. Tästä käytiin perusteellista 
keskustelua tilanteen korjaamiseksi. Pe-
rintäjärjestelmää tulee kehittää ja hakea 
keinoja sähköisen järjestelmän luomisek-
si.
Ensi vuonna sukuseura järjestää tutus-
tumismatkan Suonejoen-Pieksämäen 
alueelle missä ovat sukumme juuret 
1500-luvulla. Muussa toiminnassa 
olemme mukana kehittämässä yhteis-
työtä kainulaisten sukuseurojen kanssa. 
Keskeisenä tavoitteena luoda verkostoja 

ulkomailla oleviin sukulaisiimme.
Vuosikokous hyväksyi sukuseuran hal-
lituksen esityksen sääntömuutokseksi, 
jossa luovutaan uusien ainaisjäsenten 
hyväksymisestä 31.12.2019. Nykyiset 
ainaisjäsenet säilyttävät jäsenyytensä.
Muita keskeisiä sääntöuudistuksia ovat 
kahden varajäsenen valitseminen halli-
tukseen, sukukokouksen ja hallituksen 
koollekutsumisen tarkennus, siirtyminen 
yhteen toiminnantarkastajaan sekä suku-
seurasta eroamiseen kahden edellisen 
kalenterivuoden aikana maksamattoman 
jäsenmaksun vuoksi.
Uudet säännöt tulevat voimaan kun Pa-
tentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksy-
nyt. 

Sukuseuran hallitus myös uudistui. Uu-
sina jäseninä valittiin Satu Kemppainen 
Puolangalta, Ari Kemppainen Hyrynsal-
melta, Helen Aaltonen Sotkamosta ja 
Jesse-Joonas Kemppainen Kajaanista.
Hallituksessa jatkaa Eeva-Liisa Kemppai-
nen Hyrynsalmelta.
Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Kemppainen Hyrynsalmelta ja va-
rapuheenjohtajaksi Tuomas Kemppainen 
Oulusta.

Matti Kemppainen
sukuseuran puheenjohtaja

Sukuseuran varsinainen sääntömääräinen vuosikokous



8

Käsiteollisuus No 6-7 1915

Pohjois-Minnesotan suomalainen juhannusjulkaisu 1919

Vanhoja kädentaitajia
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Diskuksenheittäjä J. Kemppainen 
– Kuopiolainen ylioppilas 

– Ensimmäinen pyörähdystyylin käyttäjä Suomessa.

 Kuva ja teksti Suomen Urheilulehti No6. 1900
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Carl Axel Cottlund (suomalaisittain Kaarle 
Akseli Cottlund), tunnettu ja vähemmälle 
huomiolle jäänyt kirjailija ja tutkija, ker-
too ensimmäisestä matkastaan v. 1817 
Värmlandiin. Teos: ”Ruotsin suomalais-
metsiä samoilemassa”. Teksi on suora 
lainaus Väinö Salmisen suomentamana 
ilmestyneestä teoksesta.

”Tarinoita Kemppaisista”

Nupasta oli huonoa kivistä tietä Slätteniin 
¼ peninkulmaa. Ensimmäisessä talossa 
tapasin vanhan ukon ja nuoren lapsivuo-
teessa olevan naisen. Huomasin heti, 
että ukko oli herrahtava. Hän nousi heti 
seisaalleen, valmisti minulle istumatilan 
ja osoittautui puheessaan sangen järke-
väksi. Pian tuli sisälle hänen poikansa, 
34-vuotias lautamies, hänkin viisas ja 
ymmärtäväinen mies. Hänen vaimonsa 
siinä sairasteli. Mies toi minulle kuoripii-
mäkelhon, mutta kun en äsken syöneenä 
siihen tahtonut puuttua, niin kehotti, ja tein 
hänen mielikseen.

Mutta minun on ilmoitettava, kuka tuo 
vanha ukko oli. Hänen nimensä oli Risto 
Pekanpoika Kemppainen, ja hän oli syn-
tynyt Linjendaalin tehtaan suomalais-
kylässä, josta vieläkin käytetään nimeä 
”Kämptorp” eli Pullingtorp. Hän kertoi esi-
isiensä Suomesta tulosta:

Kun venäläiset sotivat Suomessa, oli su-
vun kanta-isä Pertti Kemppainen asunut 
Savossa. Eräänä päivänä oli 7 ryssää 
tullut hänen taloansa ryöstämään ja hä-
vittämään. Hän oli pelasttanut henkensä 
pitämällä pyssyä päänsä suojana lyöntejä 
vastaan ja loikannut ovesta ulos. Venäläi-
set olivat hosuneet niin, että Kemppaisen 
pyssynpiippu puolustautuessaan käyris-
tyi. Päästyään metsään hän oikaisi puit-
ten välissä pyssynsä, ampui kotiin 6 venä-
läistä yrittäessään pyssynperällä surmata 

viimeisenkin, joka pääsi karkuun. Kemp-
painen oli ottanut eukkonsa kanssa niin 
paljon omaisuutta kuin jaksoivat kantaa ja 
meni metsään, sillä oli pelättävissä, että 
uusia vihollisia tulisi. Niin  hän joutui pako-
tiellään Ruotsiin. Kun hän tuli kuninkaan 
luo pyytämään kiinnekirjaa jollekin uutis-
talolle, hän kertoi, miten oli pelastautunut 
seitsemän ryssän kynsistä. Silloin kunin-
gas, -nimeä ei kertoja muistanut, mutta 
arveli häntä Kaarle IX:ksi  - sanonut sih-
teerilleen: ”Det var kämpe! Gif honom ett 
byggeningsbrefi”. (Sepä oli koko kemppi! 
Anna hänelle viljelyslupa!) Siitä hän sai 
nimen, Kemppainen, eli ”Kämp Bertil”. 
Hän meni aina Norjan rajalle saakka, 
mutta kun ei sieltä löytänyt mieluistaan 
tilaa, palasi hän sieltä ja osti maaherralta 
8 plootulla Pullingstorpin.

Kemppaisen suku oli suoraan alenevas-
sa polvessa seuraava: 1) Pertti, 2) Pekka 
Pertinpoika, 3) Juho Pekanpoika, 4), Pek-
ka Juhonpoika, 5) Pekka Pekanpoika, 6) 
Risto Pekanpoika, joka ei ollut kovinkaan 
vanha, sillä hän oli syntynyt v. 1746. Hän 
oli äitinsä puolelta ollut sukua Filpistadin 
koulupappi Mathias Matheniukselle, joka 
oli ollut suomalaispoika, entinen Matti Ma-
tinpoika. Tämä oli ottanut Riston nuorena 
poikana luoksensa, opettanut lukemaan 
ja pannut hänet Filipstadin kaupungin-
kouluun aikoen hänestä tehdä papin.
.
Kun Risto Kemppainen oli jonkin aikaa 
käynyt Filipstadin koulua, hänet lähetet-
tiin Karlstadin lukioon. Hän ei silloin vielä 
ollut täyttänyt 12:ta vuotta. Mutta oltuaan 
kaupungissa 14 päivää, hän karkasi. Ky-
syessäni miksi, hän vastasi ensin, ettei 
viitsinyt lukea, mutta kun sanoin , ettei tuo 
ollut totta ja että hän varmasti oli tehnyt 
poikamaisen kepposen, vastasi hän vain: 
”Se on jo ollutta ja mennyttä lapsellisuu-
den hullutusta.” Ja vaikka kuinka yritin 
saada häntä ilmaisemaan syyn, en saa-

Kemppaisia Ruotsiin 1600-luvulla
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nut häntä sitä kertomaan. Hän oli ka-
rannut perjantaiaamuna, tornikello löi 7 
hänen mennessään yli Karlstadin sillan. 
Kuljettuaan lähes 6 peninkulmaa hän oli 
yöllä sivuuttanut Filipstadin, missä hän Fi-
lipshyttanissa oli kiertänyt kaupungin ohi.
Solbrossa oli aurinko noussut ja lauan-
taina hän oli jo kotonaan, käveltyään 11 
peninkulmaa Karlstadista, 5 Filipstadista. 
Äiti oli ollut hyvin suruissaan pojan käytk-
sen vuoksi. Mutta mihinkään kouluun 
häntä ei enää pantu. Pian häntä etsittiin 
kuulutuksin, nimittäin siten, että sen ja 
sen ikäinen poika oli kadonnut tietymä-
töntä minne. Hän ei näet ollut kellekään 
ilmaissut pakoaan, eikä liioin tiedetty, 
oliko hän hukkunut veteen vai tuuleen. 
Äidin talo oli sillä aikaa joutunut Liljendalin 
tehtaalle ja vuokrattu eräälle Myhrmannil-
le. Poika ei tahtonut joutua hänen alusta-
laisekseen. Hänestä tuli siis räätäli, joka 
9 vuotta kuljeksi suomalaismetsissä ja 
muuallakin neulomassa. V. 1775 hän osti 

nykyisen talonsa täällä Slättenissä 2200 
hopeataalerilla Fredriksbergin tehtaalta 
ja otti Kroktorpista vaimon. Hän osasi 
vieläkin vähän latinaa ja luki isä-meidän 
ja muutamia rukouksia latinaksi. Hänellä 
oli viisas ja toimelias poika lautamiehenä.
Mies oli paikkakunnalla ostanut nelisen 
taloa, jotka tehtaalle jäämistään velois-
ta olivat joutuneet huutokaupattavaksi. 
Sempä vuoksi ei kylässä eikä edes näillä 
metsillä olekaan yhtään taloa viime vuo-
sina joutunut tehtaan haltuun, sillä talot 
ovat auttaneet toisiaan.

”Minun ei tarvinne huomauttaa, että tämä 
tarina, kuten kansantarinat yleensä, ovat 
mielikuvituksenomaisia, niitä on muovail-
lut licentia poetica, mutt ne on silti sellai-
senaan merkittävä muistiin”
   
                  Väinö Salminen
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