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Kevätterveiset sukuseuralta 
  
Liitteet: 
1. Kesäretki 16.6.2007 
2. Y-kromosomin haplotyyppianalyysit kertovat juuristamme: Pasi Pöllänen 
3. Jäsenmaksu vuodelle 2007 
  
Olemme monena kesänä tutustuneet Vehkalahden, nykyisen Haminan lähistöllä oleviin 
saariin.   Veneretki itäiselle Suomenlahdelle on aina ollut parasta kesän aikaa. Tänä kesänä 
toteutamme pitkään toiveena olleen veneretken Vepsun ja Pulterin saariin.  
Pyötsaaren maaosakaskunta on kutsunut meidät vieraaksi näihin omistamiinsa saariin. 
Saariin on talkoovoimin rakennettu kodat ja varastorakennus, joten meillä on siellä mainio 
paikka viivähtää luonnonkauniin saaren rannoilla, tähystellä aavaa merta, katsella 
merilintujen alkukesän puuhasteluja ja nautiskella eväitämme. Tämän kesän retkelle 
olemme kutsuneet mukaan muutkin knaappisukuseurat, joten varaa ajoissa paikkasi, 
varmistat paikkasi veneessä etkä jää rannalle! 
  
Vehkalahden knaappien alkuperää koskevien tutkimuksien tuloksista on Pasi Pöllänen 
laatinut koosteen, joka on tämän kirjeen liitteenä. Tutkimukset etenevät edelleen ja tulemme 
saamaan tarkempaa tietoa kun tutkimus on saavuttanut vaiheen jolloin se on valmis 
julkaistavaksi painetussa muodossa. 
Saatujen tietojen perusteella knaappisuvuilla on vuosisatoja vanhat sukujuuret. Täytynee 
muistaa, että useimmilla meillä on kaukaiset sukujuuret kaikkiin kolmeen tutkimuksessa 
mukana olleisiin knaappisukuihin. Tutkimus on herättänyt kiinnostusta muissakin kuin vain 
knaappien keskuudessa.  
  
Brandstaka Knaapit ovat lähettäneet kutsun saapua 10. päivä kesäkuuta Lemin 
kotiseutumuseolle. Houkutteleva kutsu tarjoaa tilaisuuden nauttia - aidossa ympäristössä - 
särästä, erästä Suomen seitsemästä ihmeestä. Särä on lampaanlihasta ja perunoista 
puukaukalossa valmistettu paikallinen perinneruoka, aitoa särää saa vain Lemiltä. Ota 
yhteys Erkki Brandstakaan puh. 044 5530350 tai Vuokko Pöyhönen puh. 050 4540300. 
Heiltä saa ajo-ohjeen ja enemmän tietoa asiasta. 
  
Talven jälkeen on tarpeen taas katsastaa onko pihalla seisova lipputanko kunnossa niin että 
siihen voi suvella laittaa sukuviirin liehumaan. Sukuseuran vaakunalla olevia sini–valkoisia 
sukuviirejä on taas saatavana 55 euron hintaan. Samoin Eila Lindsrömin tallentamaa laajaa 
sukuluetteloa 45 euron hintaan. Viirejä ja luetteloita on saatavana veneretkellä ja myös 
tilattavana nettisivujen kautta. Osoitteen löydät liitteestä yksi.    
  
Tämä kirje sisältää seuran toiminnan jatkumiselle tärkeän asian - yhdistyksen jäsenmaksun. 
Maksamalla jäsenmaksusi varmistat jäsenyytesi ja saat jatkossakin yhdistyksen tiedotteet 
ja tietoa kaikista tapahtumista. 
  
Nyt on aika laittaa vappukukka rintaan ja sitten odotella knaappien kesäretkeä! 
  

Pihlhjerta knaappisuku ry:n hallituksen puolesta    Anja Leppä   


