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Hyvä Kiikan Wallin-sukuseuran jäsen. Toivotamme Sinulle hyvää Joulua
jahttp://www.kiikanwallin.net
onnellista Uutta Vuotta pankkitili: Nordea 104530-456706
Niille jäsenille, joiden toimiva sähköpostiosoite on tiedossamme lähetämme tämän tiedotteen vain
sähköpostilla. Puuttuvia sähköpostiosoitteita voi lähettää puheenjohtajalle. (erkki.haila@gmail.com)

Sukuseuran kunniajäsen ja mm sihteerinä pitkään toiminut Hilkka Viljanen saavutti heinäkuussa 70-vuoden
iän. Seura muisti häntä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Sukutietojen kerääminen
Toivomme edelleen tietoja sukulaisista . Tietoja kaipaamme etenkin viime vuosina syntyneistä uusista
sukulaisista. Samoin toivomme teidän ilmoittavan, jos joku suvusta on poistunut joukostamme. Kuitenkin
myös ihan uudetkin tiedot vanhemmista sukupolvista ovat tervetulleita. Tietoja on kiitettävästi saatu ennen
50-lukua syntyneistä, mutta nuorempien sukupolvien osalta on kortistoissa osin merkittäviäkin aukkoja.
Vain Berndt Erlandin sukuhaaran tiedot ovat tältäkin osin tyydyttävällä tasolla.

Sukulaiskortistoa saatavissa
Sukulaiskortistossa on nykyisin n.490 sivua ja yli 2250 henkilöä. Puheenjohtaja voi pyydettäessä lähettää
tiedoston sähköpostilla word-tiedostona ( tarvittaessa jokin muukin tiedostomuoto voi olla mahdollinen.)
Tiedoston lähetyspyyntö on käytännöllisintä esittää sähköpostilla.
Myös yksittäisen sukuhaaran tietojen lähetys on mahdollista, sillä suuren sivumäärän takia sellainen on
käyttäjälleen helpommin tutkittavissa. Neljä sukuhaaraahan ovat Karl Mauriz, Frans August, Berndt Erland
ja Reinhold. Valitettavasti paperitulosteena emme voi kortistoa toimittaa sen suuren koon takia.

Jäsenmaksut
Vasta ensi vuonna keräämme vuoden 2017 jäsemaksun. Niinpä voitte vielä hyvin maksaa vuoden 2016
jäsenmaksun jos se on vaikka unohtunut. Maksu on 15E vuodelta.
Seuran tilinumero on IBAN FI51 5106 0120 1132 89

Suvun esihistoriaa
Kiikan Wallin suku on eräs maamme parhaiten selvitetty sukukunta jäseniensä suhteen. Suvun alku
juuriakin on melko menestyksellä kaiveltu ja saatu selville erinomaisen kauas taaksepäin.
Suvun kantavanhemmat ovat Erik Mattsson Wallin ja Johanna Eliasdotter Packalen, joiden esi-isät juontavat
Erikin osalta Huittisiin 1600-luvun alkupuolelle, Johannan juurista vanhin lienee 1300-luvunlopun SwärdKurki sukuinen aatelisherra.
Kiikan Leikkuun Sepän talosta lähtöisin olevan Erikin suku on pääpiirteiltään talonpoikainen, vaikka
isoisänsä äidin Leikkuun Lisa Sigfridsdotter Ungerlan kautta löytyy kirjureita ym.väkeä.
Johanna Packalenin esi-isien suvut ovat Länsi-Suomen puolella levinneet laajalti eri pitäjiin.
Johannan kautta esi-isissä on suuri määrä pappeja, vouteja, kirjureita, tuomareita ja porvareita, lisänä jokin
aatelinenkin.
Sursill-suvun kautta kaikki valtakunnan presidentit Paasikiveä myöten olivat etä-serkkuja.
Suomen ensimmäisen suomenkielisen virsikirjan tehnyt Jacobus Petri Finno on esi-isämme. Kuten koko
Calamnius suvun esi-isä Petter Archtopilagius, Kalajoen kirkkoherra.
-Voitte halutessanne liittyä Calamnius sukuseuraan!
Lisää suvun kiemuroita voi lukea Suomen sukututkimusseuran keskustelu Forumilta, jossa löytyy
viestiketjuja Packaleniuksista, Finnoista, Astreniuksista, Alftanuksista, Kiikan Leikuun Seppä suvusta ym.
Sivustolle on vapaa pääsy ja jos haluaa kysyä jotain, tarvitsee vain kirjautua sisään ja kysyä tai vastata
joukon jatkoksi.
Osoite on: http://suku.genealogia.fi/

Sukuseuran hallitus toimintakaudella 2016-2019
Erkki Haila, Puh.joht. Saarelaisentie 7. 28370 PORI, puh. 02-646 3010, erkki.haila@gmail.com
Samuel Kesti, Sihteeri, Vara Puh.joht. Uusitanhua 3. 38300 SASTAMALA puh. 044-7721711
samuel.kesti@gmail.com
Saila Loukkaanhuhta, Rahastonhoitaja. Isoviidantie 331, 38700 KANKAANPÄÄ, puh. 050-330 5057,
saila.loukkaanhuhta@dnainternet.net
Pentti Kamberg, jäsen. Kokkakatu 4 A 3, 20810 TURKU, 040-521 2604. pentti.kamberg@gmail.com
Pekka Haapamäki, jäsen. Kalliokatu 7, 40630 JYVÄSKYLÄ, 050-594 0707 pekkahaapamki@gmail.com
Anitta Mäki, jäsen. Pyhämäentie 11, 32920 KAUVATSA, puh.044-258 4685, anitta.60@luukku.com
Sukuseuran henkilörekisteriä ylläpitää ja tietoja vastaanottaa Seppo Haapamäki,
os. Tervaruukinkatu 27, 41160 Tikkakoski. Sähköposti : shaapamaki@gmail.com

