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Jäsenmaksusta päätetään sukukokouksessa 19.7.2003.

Rahkoset internetissä: http://users.reppu.net/terhi.rahkonen

Kannen kuvassa Saarijärven Paavon patsas Saarijärven kirkon pihassa. Kuva: Jorma Rahkonen. 
 

Rahkosten sukuseuran kokous lauantaina 19.7.2003 Saarijärven
lukiossa
Rahkoset kokoontuvat sukukokoukseen ja suvun tapaamiseen Saarijärven lukioon lauantaina 19.
heinäkuuta. Sukukokous järjestetään viidettä kertaa, Saarijärvellä jo kolmannen kerran. Saarijärvelle
suku kokoontui aiemmin vuosina 1995 ja 1997. 
Saarijärvi sijaitsee keskellä Keski-Suomea: valtatie 13:n varressa 65 kilometriä Jyväskylästä Kokkolan
suuntaan. Kokkolasta on matkaa Saarijärvelle 178 kilometriä. 
Saarijärven lukio löytyy kaupungin keskustasta linja-autoasemaa vastapäätä liikenneympyrän vierestä.
Keltaisen rakennuksen seinässä lukee koulun nimi. Matkaa 13-tielle on lyhimmillään 200-300 metriä.
Lähimmät kaupat (K-market, Siwa) ovat noin sadan metrin päässä lukiosta. 
Sukukokouksesta on pyritty entistä enemmän toiminnallisempi. Kokonaan uutta on sukutietojen
palvelupiste, jossa voi tutustua mm. Rahkosten sukupuuhun sekä tarkastaa ja täydentää omia tietojaan. 
Sukukokouksessa valitaan hallitus kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Sukuseuran jäsenmaksu muutetaan
tasasummaksi, sillä 50 markan mukaan laskettu 8,41 euroa on koettu hankalaksi. Sukuseuran hallitus
esittää jäsenmaksun korottamista yhdeksään euroon vuodessa. 
Tämänkertaiseen kokoukseen ei ole ennakkoilmoittautumista. Ruokailun järjestää pitopalvelu. Ruoan
hinta on 5 euroa ja kahvin 1 euro.

OHJELMA

10:30 - 12:00  Ilmoittautuminen ja lounas

12:00 - 12:15  Tilaisuuden tervehdyssanat 
Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Olavi Rahkonen

12:15 - 12:30  Hartaus ja tilaisuuden siunaus 
Pauli Rahkonen

12:30 - 12:50  Musiikkia



13:00 - 13:30  Juhlaesitelmä: Jääsken alueen Rahkoset 
Veikko Rahkonen

13:30 - 13:45  Musiikkia 
Anne Rahkonen, laulu

13:45 - 14:30  Kahvitauko ja vapaata seurustelua

14:30 - 15:30  Yhdistyksen vuosikokous

Yhteislaulu kokouksen päätteeksi 
 

Lapsille (ja miksei aikuisillekin) järjestetään leikkejä ja pelejä kokousalueella koko sukukokouksen ajan.
Kokouksen juontajina toimivat Tuula Kuokkanen ja Eero Hiironen. 
 

Sukutiedot yhdenmukaiseen muotoon
Edellisessä Rahkoset-lehdessä joulukuussa 2002 kerroin miten laajasti ja millä tavoin suvustamme on
tähän mennessä koottu tietoja. Samalla kannustin kaikkia Rahkosia kokoamaan aktiivisesti lisää tietoja,
jotta voisimme muodostaa  kokonaiskuvan sukumme historiasta,  laajuudesta ja tämän päivän
levinnäisyydestä. Totesin myös, että tietojen tallennukseen pitää saada parannusta. Sain kirjoitukseni
innoittamana muutaman mielenkiintoisen puhelinsoiton sukumme jäseniltä, mistä olin luonnollisesti
kovin kiitollinen. 
  
Sukuohjelmisto 2000

Rahkosten sukuseuran hallitus päätti maaliskuun 2003 kokouksessa valita sukumme tietojen
tallentamiseen Sukuohjelmisto 2000 -nimisen tietokoneohjelman. Tutkimme muutamia vaihtoehtoja,
joista Sukuohjelmisto 2000 tuntui sopivimmalta. Useat sukututkijat käyttävät tätä ohjelmistoa. Jo sen
edeltäjä, Sukuohjelmisto 8.0, oli hyvin suosittu. Ohjelmistoa valittaessa pidettiin myös jatkuvuutta
tärkeänä: sen pitäisi olla pitkään käytettävissä, sillä olisi hyvä ylläpito ja käyttäjätuki. Uskomme, että
nämä kriteerit täyttyvät hyvin nyt valitussa ohjelmistossa. 
Sukuseura on hankkinut käyttöönsä ohjelmistolle yli neljän käyttäjän lisenssin, joten jokainen halukas
sukuseuran jäsen voi saada sen omalle tietokoneelleen. Asiaa voi tiedustella sukuseuran
puheenjohtajalta. 
Ohjelmiston avulla voidaan tallentaa suvun perustietojen (nimet, syntymä- ja kuolinajat ja -paikat,
ammatit, sukulaisuussuhteet) lisäksi kertomuksia tai tapahtumia suvun jäsenistä ja valokuvia. Hallituksen
jäsenet ottavat erittäin mielellään vastaan teksti- ja kuvamateriaalia. Sukuseuran vuosikokous
heinäkuussa on tietysti varsin luonteva tilaisuus tähän.

Vastuuhenkilöt

Sukutiedoista suuri osa on jo nyt tallennettu valittuun ohjelmistoon, ja tavoitteena on koota kaikki tiedot
yhteen ja samaan ohjelmistoon. Olemme jakaneet sukutietojen tallennuksen vastuita seuraavasti:
Saarijärven sukuhaaran tietojen tallennuksesta vastaa ensisijaisesti Jyrki Rahkonen, jolle myös
toimitetaan kaikista tiedoista varmuuskopiot. Ullavan sukuhaaran tiedoista vastaa Olavi Keski-
Rahkonen. Viipurin Rahkosten sukuhaaran tiedot tallentaa ja ylläpitää Olavi Rahkonen. Viipurin
sukuhaaran tietojen kokoamisessa auttaa Tuula Kuokkanen, joka on kerännyt myös laajemmin suvun
tietoja. 
Vaikka Antrean Rahkosten ja Saarijärven Rahkosten sukulaisuutta ei ole pitävästi osoitettu, olemme
sopineet Antrean sukuhaaraa aktiivisesti tutkivan Veikko Rahkosen kanssa, että hän kokoaa ja ylläpitää
Antrean tietoja samalla ohjelmistolla.



Likopellon Matti ja Kaisa?

Sukuseuran jäsenet voivat siis kääntyä edellä mainittujen henkilöiden puoleen kaikissa suvun tietojen
kokoamiseen liittyvissä asioissa. Yksi mielenkiintoinen selvitettävä on Likopellon talon isännästä, Matti
Juhonpoika Rahkosesta (s. 1752, k. 1809), polveutuvan sukuhaaran kohtalo. Matti oli isäntänä vuosina
1805-1809. Matin kuoleman jälkeen näyttää Kaisa-puoliso toimineen emäntänä vuosina 1810-1819.
Oliko Matilla ja Kaisalla lapsia ja mikä oli heidän elämänsä tarina? Vuoden 2001 sukukokouksen
yhteydessä saatiin kootuksi Matin veljen Isak Rahkosen ja hänen jälkeläistensä elinvaiheet. Toivottavasti
tänä vuonna tietomme täydentyvät vastaavalla tavalla. 
Sukuseuran kokouksessa heinäkuun 19. päivänä Saarijärvellä on teillä kaikilla sukulaisilla mahdollisuus
tutustua suvun tietojen tallennustapaan ja koottuihin tietoihin: esittelemme sukuohjelmaa ja sen sisältöä
tietokoneen avulla. Tervetuloa tutustumaan sukuohjelmaan ja tuomaan uusia tietoja sukumme historiasta
ja nykypäivästä.

Olavi Rahkonen 
Rahkosten sukuseuran hallituksen puheenjohtaja 
 

SUKUTIETOJEN PALVELUPISTE ANTAA JA VASTAANOTTAA TIETOJA

Haluatko tutustua Rahkosten sukupuuhun? 
Onko sinulla täydentäviä tietoja Rahkosista? 
Onko sinulla valokuvia? 
Onko sinulla tarinoita?

TERVETULOA KÄYMÄÄN PALVELUPISTEESSÄ 
  
 

Tue toimintaamme hankkimalla sukuseuramme logolla varustettuja tuotteita! 
  
Pikeepaitoja         tummansininen, -vihreä ja musta     17,00 !/kpl 
T-paitoja              harmaa Tarjoushinta                      7,00 !/kpl 
Lippalakkeja        musta                                            8,50 !/kpl 
Pipoja                  musta                                            8,50 !/kpl 
Kaulaliinoja          musta                                            8,50 !/kpl 
Kyniä                                                                        0,90 !/kpl

Osta nyt Rahkosten taidetta! 
Värigrafiikkataulu Veikko Vionoja, (3 kpl jäljellä) 
Akvarelli-taulu Liisa Vuorinen, kehystettynä  80,00 !/kpl 
Taulujen myyntiä hoitaa Eero Hiironen, puh. 0400 644 050

Kaikkia tuotteita on myynnissä kesän sukukokouksessa.

Tilaukset: Helvi Liimatainen 
 Lunttilantie 22, 43100 Saarijärvi 
 puh (014) 432 147 
 fax (014) 432 144 
 e-mail helvi.liimatainen@sci.fi

Toimituskulut 4,00 !/tilaus lisätään hintoihin. 
 



Julkisuuden Rahkosia, mutta keitä Rahkosia?
Nimi Rahkonen ei kovin usein lehtien kansissa ja lööpeissä koreile. Rahkosia esiintyy kuitenkin sen
verran julkisuudessa, että suvusta kiinnostuneena mietin useinkin, mitä sukua lehdissä tai sähköisissä
tiedotusvälineissä silloin tällöin esiin putkahtavat Rahkoset mahtavat olla. 
Rahkoset-lehti haastatteli puhelimitse tanssi- ja iskelmämusiikin legendaa Esko Rahkosta ja
kansanedustaja Susanna Rahkosta (sd.). Yleisradion tv-uutisten toimittaja Mika Rahkonen kertoo lehden
pyynnöstä itsestään ja taustoistaan tässä lehdessä. 
Yhtään varmaa sukulaista ei kolmikosta löytynyt, mutta kuitenkin kiinnostavaa pohjatietoa tulevien
sukuselvitysten pohjaksi haastattelut antoivat. 
 

Poliitikko Rahkonen

Varatuomari Susanna Rahkonen, 35, on toiminut kansanedustajana vuodesta 1999 lähtien. Hänet on
valittu eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä. Hän on eduskunnan lakivaliokunnan varapuheenjohtaja ja
suuren valiokunnan sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsen. Susanna Rahkonen kuuluu SDP:n
puoluehallitukseen. Hän on kuluttajien etuja ajavan järjestön, Suomen kuluttajaliiton puheenjohtaja.
Espoon kaupunginvaltuustoon hän on kuulunut vuodesta 1989 lähtien. Rahkosella on myös
kansainvälisiä luottamustehtäviä, sillä hän toimii Euroopan unionin alueiden komiteassa. 
Susanna Rahkonen on naimisissa Mikko Mäklinin kanssa. Perheessä on kolme lasta: Elsa (syntynyt
1997), Leo (2000) ja Simo (2002). 
 ”Halusin säilyttää tämän kunniakkaan sukunimen, kun menin naimisiin. Pidin oman sukunimeni ihan
tarkoituksella, vaikkei se niitä kauneimmin sointuvia nimiä ole. Ihan hyvä nimi se on kuitenkin”,
Rahkonen kertoo. Matrikkelitietojen mukaan hän on ensimmäinen Rahkonen-niminen kansanedustaja
eduskunnan historiassa. 
Susanna Rahkonen on syntyisin Helsingistä, jossa suurin osa hänen lähisukulaisistaan asuu. ”Isäni
Jarkko Rahkonen on kotoisin Turusta. Hänen isänsä oli Erkki Rahkonen ja äitinsä Hilda Rahkonen. Sen
pidemmälle oikeastaan en tätä haaraa tunne. Emme ole harrastaneet sukututkimusta kuin äidin puolelta.”
Kansanedustajan äiti on Marja Laaksonen. 
Nykyisin eläkkeellä oleva Jarkko Rahkonen toimi mm. budjettipäällikön tehtävissä. Talousalan
asiantuntemusta edustaa myös Susanna Rahkosen setä Ossi Rahkonen, joka asuu Yhdysvalloissa. Ossi
Rahkonen toimii ekonomistina kansainvälisen kaupan alalla. Susannan toinen setä on ylilääkäri Esa
Rahkonen. Hänen tätinsä Riitta Lindström on matematiikan tohtori. Susanna Rahkosella on veli, Juhana
Rahkonen (s. 1969). 
Kansanedustaja ei ole Rahkos-juuristaan kovin varma. ”Isoisälleni nimi Rahkonen on tullut myöhemmin
hänen äitinsä avioliiton kautta”, Susanna Rahkonen kertoo. Hänen mukaansa isoisän ”isä” oli
Aleksanteri Rahkonen, joka on tehnyt tutun laulun Miks leivo lennät Suomehen?. 
Kiinnostaako toiminta Rahkosten sukuseurassa, jos olet samoja Rahkosia? 
”En tiedä, ehdinkö minä, mutta muuten kiinnostaa kyllä kuulla Rahkosista. Minulla ei ole kauheasti
aikaa, sillä lapset ovat pieniä.” 
”Olen huomannut, että Rahkosia on ilmaantunut Helsingin puhelinluetteloon enemmän ja enemmän.
Kun olin lapsi, ei ollut kovinkaan monta Rahkosta puhelinluettelossa”, Susanna Rahkonen kertoo. 
 

Laulaja Rahkonen

Jo vuoden 1962 iskelmälaulukisoissa tunnetuksi tullut Esko Rahkonen edustaa Tornion seudun
Rahkosia, vaikka asuukin nykyisin Lahdessa. 65-vuotias tanssilavojen legenda keikkailee tiiviisti 40
vuotta oman orkesterin perustamisen jälkeen. Hän on levyttänyt yli 300 iskelmää ja uusia on tulossa. 
Esko Rahkosen isä oli Antti Rahkonen (syntynyt 1901) ja äiti Iida Rahkonen (o.s. Koivurova). ”Isäni oli
Rahkonen ja isän veli Partanen. Ilmeisesti nimi on otettu talon mukaan. En ole varma, mutta niin olen
käsittänyt, että isäni on ottanut nimen Rahkonen.” 
Esko Rahkonen kertoo, että Alatornion kirkonkirjoissa Rahkoit-nimeä löytyy 1600-luvulta lähtien. Hän



on syntyisin Alatorniolta, joka liitettiin Tornion kaupunkiin vuonna 1973. 
”Torniossa on paljon Rahkosia. Kaikki ovat samaa sukua kuin minä. Siellä on myös Rahko- ja Rahkola-
nimisiä”, hän selvittää. 
Esko Rahkosen pikkuserkku Jori Rahkonen arvioi, että Tornion seudulta löytyy 20-30 saman suvun
Rahkosta, sillä viimekesäinen Rahkosten serkkukokous houkutti paikalle puolisot mukaan lukien
viitisenkymmentä henkilöä. ”Serkkujen kokous järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2002. Se on
tarkoitus järjestää parin vuoden välein”, Jori Rahkonen kertoo. 
Rahkosten sukuseurassa lienee syytä pohtia, kannattaisiko Tornion Rahkosten serkkukokousten
osanottajia houkutella myös sukukokouksiin, vaikka sukulaisuus on epävarma. 
Esko Rahkonen, jota voi pitää tunnetuimpana Rahkosena, arvioi että nimestä Rahkonen on ollut hänelle
enemmän hyötyä kuin haittaa. ”Nimestä on ollut joskus hyötyä, kun poliisit ovat tunnistaneet minut
ajettuani ylinopeutta”, hän nauraa. 
Rahkosten kanssa Esko Rahkonen on ollut tekemisissä muutoinkin kuin Torniossa. ”Armeijassa oli
toinen Esko Rahkonen. Minun kirjeeni menivät usein sille. Armeijassa oli yhtä aikaa myös Urpo
Rahkonen Ullavasta.” 
Esko Rahkonen on jäänyt hyvin suomalaisten mieliin. Tämänkin jutun kirjoittajaa on usein sanottu
Eskoksi, kun keskustelukumppani on heti yhdistänyt Rahkonen-nimeen etunimen Esko. 
Kauanko kierrät vielä esiintymässä pitkin Suomea? 
”Mennään vuosi kerrallaan, jos ääni pysyy näin hyvässä kunnossa.”

Teksti: Jorma Rahkonen 
 

Tv-toimittaja Rahkonen

Synnyin kesällä 1967 Kotkassa Ritva (o.s. Niipola, s. 1939) ja Lasse Rahkosen (s. 1932) kuopukseksi.
Minusta tuli Mika, mutta kaikki ystävät ja työkaverit ovat jostain syystä aina kutsuneet Rahkoseksi. 
Isosisko Marja on seitsemän vuotta vanhempi ja työskentelee nykyisin sosiaalialalla Kotkassa. 
Äitini suku on äidin puolelta Virolahdelta ja isän puolelta Kotkasta (silloisen Kymin alueelta). Isän
vanhemmat olivat kotkalaisia (silloisen Karhulan alueelta), mutta isän isoisä Mikko Rahkonen on
tiettävästi kotoisin Lahden tienoolta. 
Sisko Marjalla on neljä lasta (Anna Rahkonen, s. 1982, Emppu Rahkonen, s. 1984, Roope Ranta-aho, s.
1988 ja Konsta Ranta-aho, s. 1990). 
Omaan perheeseen kuuluu nykyisin vaimo ja kaksi tenavaa. Kotieläimiä ei ole, ja sairaan kovasti saavat
vekarat kinuta ennen kuin tuleekaan. 
Menin naimisiin Hannan (o.s. Stirkkinen) kanssa kesällä 1997. Peppi syntyi Kätilöopistossa Helsingissä
15.9. 2000 ja Mikke samassa talossa 6.6.2002. Iloisia uusia Rahkosia. 
Asumme Lauttasaaressa Helsingissä. Hanna on Itäkeskuksen lukiossa suomen kielen ja kirjallisuuden
lehtori. 
Itse aloin joskus lukioaikana huumorilehti Pahkasian ääressä hihitellen kiinnostua kirjoittamisesta ja
pyrin täysin lonkalta Tampereen yliopiston toimittajatutkintoon. En tietysti valmistautumattomana
päässyt (varasijalle tosin), mutta hakeuduin silti alalle: kirjoitin kotkalaisiin lehtiin (ensin Eteenpäin,
sitten Kotkan Sanomat ja myöhemmin nykyinen Kymen Sanomat) enimmäkseen rockmusiikista vuosia
ja aloitin varsinaisen alan työn kotkalaisessa, sittemmin kuopatussa paikallisradio Lokissa syksyllä 1989.
Alan opintojen puuttuminen jäi kaivelemaan, joten pyrin uudestaan Tampereen yliopiston
toimittajatutkintoon kesällä 1991. Sillä kertaa luin jopa pääsykoekirjat. Pääsin sisään. Otin loparit
paikallisradiosta samana päivänä, kun posti kiikutti ilmoituksen sisäänpääsystä. 
Läpeensä riemukkaiden opiskeluvuosien kesinä olin kesätoimittajana Yleisradion Kymenlaakson
Radiossa. Sinne jäin myös valmistuttuani kesällä 1994. Jatkoin samassa paikassa uutispäällikkönä,
kunnes kaipasin laajempaa reviiriä ja puhuin itseni Yleisradion radiouutisiin töihin. Aloitin ne hommat
Pasilassa aprillipäivänä 1997. 
Olin radiouutisissa kotimaantoimittajana, taloustoimittajana ja uutispäällikkönä yhteensä vajaat neljä
vuotta. Viime töikseni olin perustamassa kansainvälistäkin kiinnostusta herättänyttä kohderyhmäuutisten
ryhmää. Se tekee uutiset mm. entiselle Radiomafialle eli nykyiselle YLEX:lle. 



Vuoden 2001 alusta lähtien olen ollut Yleisradion tv-uutisten taloustoimituksessa. Ns. päävastuualueet
ovat uusi tekniikka, teleala yleisesti ja Teliasonera erityisesti, sekä viihde- ja urheilubisnes. Teen siis
juttuja tv-uutisten kaikkiin mahdollisiin lähetyksiin talousaiheista. 
Olen pyrkinyt kunnioittamaan tv-maksun maksajia välttämällä itseni esittelyä ruudussa, mutta aina siinä
välttelyssä ei onnistu – töllössä kun kerran ollaan. 
Nyt keväällä jouduin juontohommiinkin – tuuraan viikoittaisen talouslähetyksen A-Plussan
vakijuontajaa – vaikka viimeksi kun oli sellainen uhka niskassa, ajoin tukan pois siinä uskossa, että
Ylessä kaljupäätä ei ruutuun laiteta. Olin väärässä. 
Vapaa-ajalla harrastan innostumista. 
Kaikkein eniten intoilen populaarikulttuurista ja etenkin äänekkäästä rockmusiikista sekä koripallosta,
mieluiten Pohjois-Amerikan ammattilaisliiga NBA:n peleistä. Itse en ikävä kyllä kelpaa sinne, mutta
pelaan silti koripalloa läpi vuoden. 
Pienempänä seurasin innokkaasti ihan kaikkea urheilua, ja ensimmäinen toiveammattikin taisi olla
urheiluselostaja. Pikkuisen viisastuttuani jaksan varsinaisesti kiinnostua koripallon lisäksi oikeastaan vain
jalkapallosta. Jääkiekosta riittää se, että katsoo MM-kisojen jokakeväiset nöyryytykset.

Mika Rahkonen 
 

Tunnistatko kuvien henkilöitä?

 



  
Sukuseuran puheenjohtaja Olavi Rahkosen kuva-arkistosta löytyivät oheiset valokuvat. 
Toisen valokuvan (ylempi.) takana on teksti "Hellin Rahkonen perh. Ahopaasi". Kuvassa Hellinin
lisäksi lienevät aviomies Kustaa Reino Ahopaasi ja heidän tyttärensä Sirkka Onerva ja Leila Hellin.
Hellin Rahkosen äiti oli Hilda Maria Rahkonen ja isoisä oli Juho Matinpoika Rahkonen, joka lähti
Rahkolasta nälkää pakoon vuonna 1857 tai -58. 
Toisen kuvan takana lukee "Alli Rahkonen". Olisiko "Alli" kuitenkin sama Hellin, joka on toisessa
kuvassa perheensä kanssa? Jos ei, kuka on Alli Rahkonen? Valokuvaajana on viipurilainen S. Stromer. 
Jos tiedät jotain näistä kuvista tai niissä olevista henkilöistä, ota yhteys sukuseuran puheenjohtajaan.

Olavi Rahkonen 
 

Löytyykö kuvistasi tunnistamattomia Rahkosia?

Onko sinulla vanhoja valokuvia Rahkosista, joista et tunnista kaikkia henkilöitä? Apu voi löytyä
sukulehdestä, sillä lehdessä julkaistaan ainakin kerran vuodessa vanhoja kuvia tässä tarkoituksessa. Jos 
henkilöt tunnistetaan, tiedot kerrotaan lehden seuraavassa numerossa.

Sukulehden toimitussihteeristä ylioppilas



Rahkoset-lehden toimitussihteeri Janne Rahkonen, 18, kirjoitti keväällä ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseon
lukiosta. Tämä lehti mukaan lukien Janne on taittanut julkaisukuntoon seitsemän Rahkoset-lehteä
vuodesta 1999 lähtien. Sukulehti on ilmestynyt tähän mennessä 11 kertaa, vuodesta 1995 lähtien.

Janne Rahkonen Jyväskylän Lyseon pihassa. (Kuva: Jorma Rahkonen) 
 

Lähetä kuvia!

Tämän ylioppilaskuvan myötä alkaa Rahkosten tuoreiden (alle vuoden vanhojen) rippi-, ylioppilas-, hää-
ja syntymäpäiväkuvien julkaiseminen sukulehdessä. Muitakin Rahkosiin liittyviä kuvia julkaistaan.
Lähetä kuvat kirjeitse tai sähköpostilla lehden päätoimittajalle (yhteystiedot sivulla 2). Sähköpostilla
lähetettävät kuvat mielellään jpg-muodossa. Kirjeessä lähetettävät kuvat palautetaan, mikäli mukana on
palautusosoite. 
Kuvan mukaan on liitettävä tiedot kuvan henkilöstä / henkilöistä. Kuvan lähettäjällä on oltava kuvassa
esiintyvän henkilön / henkilöiden suostumus kuvan julkaisemiseen sukulehdessä. 
Seuraava lehti ilmestyy tämän vuoden marraskuun lopussa tai joulukuussa. Aineisto on toimitettava
14.11. mennessä. 
Sukulehti julkaisee edelleen sukuun liittyviä kirjoituksia ja tarinoita. Kirjoita ja lähetä tekstisi!


