
Lämmin tervehdys Sinulle, sukulainen

Näin uskallan aloittaa, koska on todistettu, että kaikki Kuismat ovat sukua keskenään. Et kenties ollut läsnä 
viimeisessä Kuismien sukukokouksessa Lempäälässä, jossa tulin valituksi seuran hallituksen puheenjohta-
jaksi. Siksi ajattelin näin ensimmäisen kirjeeni aluksi kertoa vähän itsestäni. Olen isäni Eero Kuisman puo-
lelta Kirvun sukuhaaraa. Elämäntyöni olen tehnyt varhaiskasvatuksen opettajana synnyinpaikassani Orimat-
tilassa. Tätä nykyä nautin eläkepäivistä.

Muut hallituksen jäsenet ovat varapuheenjohtaja Jouko Kuisma Helsingistä, sihteeri Pirjo Kuisma Heinolas-
ta, jäsenet Esko Kuisma Porvoosta, Ilpo Kuisma Janakkalasta, Juha Kuisma Tuusulasta ja Juhani Kuisma 
Sysmästä. Lisäksi kokouksiimme osallistuu kunniapuheenjohtaja Kari Kuisma Espoosta.
 
Parissakymmenessä vuodessa Kuisman sukuseura on kasvanut muutamasta toiminnan aloittaneesta n. 300 
jäsenen yhteisöksi. Paljon on näinä vuosina saatu aikaiseksi; kolme sukukirjaa, yli 300 000 Kuisma-sukuisen
tiedosto sekä vuosittaiset sukukokoukset. Edes virustauti ei ole estänyt meitä Kuismia kokoontumasta 
vastuullisesti kokouksiimme. Uutta kokousta ollaan parhaillaan suunnittelemassa. Siitä toivon voivani kertoa
enemmän seuraavassa kirjeessä.

Tänäkin vuonna muutama Kuisma-sukuinen on ollut esillä maanlaajuisesti. Kati Kaartisen käsikirjoittama 
”Armi Aavikko - siinä välissä olin elossa”- kuunnelma on noussut Yle Areenassa kaikkien aikojen kuunnel-
luimmaksi kuunnelmaksi. Kati on omaa sukua Kuisma ja hänen juurensa johtavat isänisän kautta Kirvuun. 
Jenni Kuisma Pirkkalasta kirjoitti 8 ällää ylioppilaskirjoituksissa tänä vuonna. Hänen juurensa johtavat 
Sakkolan Haitermaalle. 

Mielenkiintoisiin Kuisma-kohtaloihin voit tutustua Nuoret Kuismat-kirjan kautta. Tätä kirjaa on vielä saata-
villa 25 €:n tarjoushintaan vaikka allekirjoittaneelta tilaten, puh. 041-5050646.

Yhteisöllisyys, vaikka pienemmässäkin joukossa, on juuri nyt tärkeää. Siitä kertoo kauniisti Anna-Mari 
Kaskisen runo, jolla päätän viestini Sinulle.

Yksinäinen liekki hiipuu hiljalleen     Kirkkaammaksi kasvaa loimu nuotion,
Ihminen on luotu toisten yhteyteen       halkoja kun siinä sylillinen on.

Yhdessä me voimme roihun sytyttää, Yhdessä me voimme tehdä ihmeitä
valaisemaan yötä synkkää, ikävää.  Hiipunutkin liekki syttyy hetkessä.

Lämpimästi tervehtien Päivi Hallikainen

Kirjettä jatkaa Erkki Virolainen

KUISMIEN SUKUTUTKIMUS

Nykyisin sukututkimusta on ”kahta sorttii”, sitä perinteistä ja nyt sitten myös geneettistä, eli DNA-tutkimus-
ta. Hyvään lopputulokseen päästään, jos nämä molemmat nivotaan nippuun yhteisen päämäärän saavuttami-
seksi. Kuismat ovat toimineet juuri näin.

Parisenkymmentä vuotta sitten Yhdysvalloissa aloitettiin kaupallisten geenitestien tekeminen myös yksittäi-
sille henkilöille. Kuismat lähtivät matkaan kärkipäässä ja sukumme on tällä hetkellä sukuseurojen puitteissa 
tehtyjen testausten ykkönen Suomessa. Kiitollinen katseemme on syytä kohdistaa Kuisman Paavoon ja seu-
ramme hyvin hoidettuun talouteen. Vuoden 2015 sukukirjamme, KUISMA - suku Suomen kartalla, revittiin 



aikoinaan käsistä ja saadut myyntituotot käytettiin sukuseuramme toimintatavoitteiden mukaisesti sukutut-
kimustyöhön. Paavo Kuisma johtaa tätä suurta erikoisosaamista vaativaa geneettistä osa-aluetta hyvässä 
yhteistyössä perinteisen tutkimuksen kanssa.

Tämän arkistotutkimuksen johtaja on sukuseurassamme Esko Simonen, hänen mahtava taitonsa tulkita 
vanhoja sulkakynän koukerruksia kyrillisistä aakkosista on vastaava erillistaito, mitä on Paavolla tuolla 
geenitutkimuksen puolella. Kari Kuisma täytyy tietysti mainita tässä kohtaa, hän oli sukuseurassamme tämän
tutkimustyön peruspilari. Seuramme istutti Karin vanhaan malliin koulunpenkille ja ohjasi hänet 
sukututkimuskursseille. 

Suurin kiitos tästä Kuisma-tiedoston rakentelusta täytyy tietysti antaa teille aktiivisille jäsenillemme. Olette 
uutterasti jaksaneet kerätä tietoja omasta lähipiiristänne ja edelleen on mukana runsas avustajakunta, jotka 
muistatte päivittää tietoja uusista Kuismista, poisnukkuneista ja kaikista muistakin perhetapahtumista. 
Sähköisessä muodossa oleva sukutiedosto seuraa aikaansa, painettu kirjatieto on ”kiveen hakattu”.
Dokumenttilähteisiin pohjautuvan perinteisen tutkimuksen keinoin kasattu Kuisma-paketti CD-muodossa, 
Kannaksen Kuismat 1.0, julkaistiin tuon ensimmäisen sukukirjamme yhteydessä vuonna 2009. Tuolloin 
Kuisma-kantaisinä oli vielä kymmenen eri henkilöä. 

Vuodet vierivät ja tekniikka kehittyi, vuoden 2015 sukukirjan takakannessa oli sukutiedostostamme DVD-
muotoinen versio, Kannaksen Kuisma 4.0, ja esi-isinä jäljellä kolme Kuismaa. Paavon geneettinen tutkimus 
on tuonut vahvistuksen; kaikki Karjalan Kannaksen Kuismat polveutuvat yhteisestä esi-isästä.

Kuismien sukutiedosto on sen verran laaja, että sitä ei ole järkevää painaa kirjamuotoon. Sähköisten tiedos-
tojen käyttötekniikkakin on kehittynyt. Vielä vuoden 2009 versiossa tiedoston käyttöä hidastivat käytössä 
olevien tietokoneiden kapasiteetit ja erilaisten selainohjelmien ominaisuudet. Nyt kokeilumielessä on tuo 
yhteen kantaisään pohjautuva henkilötietokanta ajettu jo yhtenä tiedostona, ja nykytekniikalla tuo paketti on 
testeissä pyörinyt hyvin, vaikka onkin kokoluokassaan moninkertainen tuohon ykkösversioon peilattaessa.
Kohta on siis kymmenen vuotta edellisestä Kuisma-päivityksestä. Paljon on tapahtunut, uusia Kuismia on 
kirjattu mukaan, poistuneiden kuolinpäiviä ja lukemattomia muita tapahtumia lisäilty. Virheellisiä tulkintoja 
on korjailtu ja kaikki Kuismat on nyt niputettu yhteen sukupuuhun. Esillä on ollut koko Kuisma-tiedoston 
siirtäminen sähköisessä muodossa pilvipalveluun ja jäsenistön käytettäväksi. Asia on edelleen mietinnässä, 
nykyisen henkilötietolain koukerot ovat edelleen osittain tulkinnanvaraisia tässä mallissa, tietyiltä osin 
tiedostoamme ilmeisesti jouduttaisiin rajaamaan. 
 
Mutta ennen tuohon vaihtoehtoon siirtymistä on sukuseuramme jäsenillä edelleen, kotisivujemme lupauksen 
mukaan, mahdollisuus tilailla haluamiaan sukutietoja sähköisessä muodossa ja jäsenmaksuun sisältyen. 
Kuisma-tiedosto mahdollistaa hyvin erilaisten vaihtoehtojen rakentelun, niitä voidaan pohtia yhteydenoton 
myötä. Normipaketit kulkevat kyllä helposti pakattuina ihan perussähköpostinkin matkassa. Muitakin 
lähetyspolkuja on runsaasti käytettävissä sähköisessä avaruudessamme.

Tämän tiedon sähköisistä sukutietopalveluista Kuismat toivoisivat tietysti leviävän edelleen, nykikää lähi-
piirinne nuorisoa ja innostakaa yhteydenottoihin. Vaikka oma Kuisma-Facebook ryhmämme on hiipunut 
varsin rauhalliseksi, muita eloisia Karjalaa sivuavia ryhmiä on runsaasti. Vuoksenranta-ryhmä innostui 
tammikuussa ja jopa ruuhkautti hetkeksi tämän Kuisma-palvelun. Taisi siinä mennä kyllä joitain muitakin 
sukuja, pääasia kun kiinnostus omiin hienoihin karjalaisiin sukujuuriin ja Karjalaan kasvaa nuortemmekin 
keskuudessa.

Jäsenmaksulla saa ja pollella pääsee…sukutietoa siis tilaamaan, hopi hopi
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