Arvoisat Kuusamon kaupungin edustajat, Pohjolan kievarin edustajat ja
sukuseuramme 60-vuotisjuhlakokouksen osanottajat. Tervetuloa
viettämään merkkipäiväämme tänne Kämäräisten suvun pohjoiselle
asuma-alueelle. Kainuu ja varsinkin Kuusamon seutu on yksi Kämäräisten
pääasuinpaikoista Suomessa. Täältä on lähtenyt myös varsin laaja
sukuhaara Pohjois-Amerikkaan, josta ajoittain olette saaneet
yhteydenottoja. Pudasjärveltä Posiolle muuttanut Antti Kämäräinen 1600luvulta on seudun Kämäräisten kantaisä.
Sukututkimus ja sukuseuratoiminta on Suomessa alkanut jo 1600 luvulla.
Aluksi sukuseuroja oli lähinnä aatelissuvuilla. Varsinainen
sukuseuratoiminta yleistyi 1920-luvulla, Suomen sukututkimus seura oli
perustettu 1917. Toiminta levisi ensin ruotsinkielisiin säätyläissukuihin ja
sitten yleisesti talonpoikaissukuihin 1930-luvulta lähtien. Suomessa,
järjestöjen luvatussa maassa sukuseurat perustettiin rekisteröidyksi
yhdistyksiksi.
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Niinpä myös Kämäräisten suvun keskuudessa virisi ajatus seuran
perustamisesta 1950-60 lukujen taitteessa.

Aikalaiset muistelevat monia tilaisuuksia pidetyn ainakin Kiuruvedellä.
Keskustelut avattiin epävirallisesti Iisalmessa tammikuun 20 pv, tällöin
avaajana toimi Risto Kämäräinen Pörsänmäestä. Paikalla olivat Risto,
Aarne, Urho, Kalle T, Tauno, Martti ja Taneli Kämäräinen sekä Lyyli Sirviö.
Tällöin valittiin myös lakitieteen lisensiaatti Mikko Kämäräinen ja Urho
Kämäräinen valmistelemaan ensimmäisiä sääntöjä. Perustaminen
nytkähti eteenpäin 7. huhtikuuta 1962 Iisalmessa. Tällöin perustettiin
toimikunta valmistelemaan sukuseuran perustamiskokousta.
Toimikuntaan kuuluivat Tauno, Aarne, Kalle T ja Urho Kämäräinen
Kiuruvedeltä ja Martti ja Lyyli Sirviö Iisalmesta.

2

Kämäräisten sukuseuran perustavakokous olikin sitten 12. elokuuta 1962
Kiuruveden Luupuvedellä Niemen talossa. Paikalla oli tuolloin n 100
henkilöä. Ensimmäiseen Sukuhallitukseen valittiin puheenjohtajaksi
Tauno Kämäräinen Kiuruvedeltä ja Jäseniksi Aarne, Kalle T ja Eino
Kämäräinen Kiuruvedeltä, Santeri Kämäräinen Pielavedeltä, Tapio ja
Margit Kämäräinen ja Lyyli Sirviö Iisalmesta, Kalle Kämäräinen
Rantasalmelta, Mikko Kämäräinen Helsingistä ja Miina Nissinen
Kuopiosta.
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Kokouksessa vahvistettiin sukuseuran säännöt, joita sittemmin päivitettiin
nykyiseen muotoon 1986.

Sukuseuran toiminta eli hiljaiseloa perustamisesta aina vuoteen 1986.
Tällöin toiminta virkistyi ja nykymuotoinen kokousten vuorottelu
Kiuruveden, Rantasalmen ja Kuusamon kahden vuoden välein vakiintui.
Puheenjohtajina vuorottelivat Aarno Kämäräinen, kunniapuheenjohtajat
Aarne Kämäräinen kaksi kautta, Erkki Kämäräinen kaksi kautta,
rakennusmestari Matti Kämäräinen yhteensä viisi kautta.
Allekirjoittaneelle nykyinen kausi on kuudes. Todettakoon, että
Kuusamon Aimo Kämäräinen toimi varapuheenjohtajana vuodesta 1996
aina kuolemaansa saakka.
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Kokouspaikkojen ja kokousten järjestelyistä vastaavat rantasalmelaiset,
kiuruvetiset ja kuusamolaiset kukin vuorollaan. Kokouspaikkoina ovat
olleet Jumikkalan Kartano ja Savon Järvisydän Rantasalmella, ravintola
Hurtti-Ukko, Runnin Kylpylä ja Kiuruveden kulttuuritalo ja lukio
Kiuruvedellä, Kuusamossa on kokoonnuttu Isokenkäisten klubilla,
Ravintola Zonessa Rukalla ja Kuusamon Kaupungintalolla.
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Sukuseuramme perustoiminta on ollut sukukokousten järjestäminen.
1980-1990 lukujen taitteessa sukuseuran hallitus aloitti hankkeen
sukukirjan aikaansaamiseksi. Aarne Kämäräisen puheenjohtajakaudella
hanke pantiin alulle ja aloitettiin vuoden 1939 – jälkeisen tiedon
manuaalinen kerääminen suvun keskuudesta. Tiedon keruuta ja kirjan
valmistelua jatkettiin Erkki Kämäräisen ollessa puheenjohtajana.

Suurimman ja tärkeimmän vastuun otti kantaakseen rakennusmestari
Matti Kämäräinen. Hänen tinkimätön uhrautumisensa mahdollisti
sukukirjan valmistumisen ja projektin onnellisesti maaliin saattamien
myös taloudellisessa mielessä. Kirja saatiin jakoon vuonna 2000
Kiuruveden sukukokoukseen. Sukukirjamme toimitti ja kokosi sukututkija
Jarmo Paikkala yhdessä vaimonsa Sirkka Paikkalan kanssa.
Sukukirjamme päivittämisestä on keskusteltu ja sitä on valmisteltu 2010vuodesta lähtien. Näyttää kuitenkin siltä, että nykyisten
tietosuojasäännösten puitteissa tietojen kirjallinen julkaisu ei ole
ongelmatonta. Taloudellinen panostuskin olisi huomattava –
kustannukset liikkuisivat n 25.000–30.000 euron luokassa mikäli tuo n
1000- sivuinen saataisiin kasaan.
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Vuonna 2004 virisi keskustelu omasta sukuvaakunasta ja 2008
sukuseuramme otti käyttöön oman vaakunan, jonka kuvaksi valikoitui
käkkärämänty. Sen sanotaan kuvaavan suvun sitkeää ja maanläheistä
luonnetta. Kävyt puolestaan viittaavat varallisuuteen. Vaakunan
suunnitteli silloinen hallituksen jäsen artesaani Johanna Kämäräinen
Kotkasta. Vaakunan suunnittelun jälkeen voitiin teettää ja ottaa käyttöön
pöytästandaarit ja isännän viirit. Näiden myynnillä saatiin helpotusta
sukuseuran rahatilanteeseen.

Kun sukuhallitus teki päätöksen laittaa sukukirjan päivityksen tauolle,
ilmaantui uusi nykyaikainen mahdollisuus sukumme juurien tutkimiseen.
Hallituksen pitkäaikaisen jäsenen Kari Kämäräisen vierailtua Anttolassa
sukututkija Ari Kolehmaisen luennolla virisi keskustelu suvun taustojen
selvittämisestä geenitutkimuksen avulla.
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Kolehmaisen mukaan geenitutkimus toisi täsmennystä sukumme
vaiheisiin ajalta ennen kirkon kirjoja. (1000-1550 jkr). Samalla haluttiin
lisäselvitystä siihen ovatko Rantasalmen, Kiuruveden ja varsinkin
Kuusamon sukuhaarat todellakin lähtöisin samasta kantaisästä. Otettiin
ns isälinjan geeninäytteitä kaksi Kuusamosta ja kolme Kiuruvesi/Ylä-Savo
alueelta ja yksi Rantasalmelta. Tulos vahvisti, että sukuhaarat ovat samaa
sukua. Testiä tarkennettiin vielä jatkotestillä, jolla saatiin tarkempi kuva
suvun vaiheista Savon alueella. Tulos yllätti: näyttää siltä suvun juuret
ovat olleet pitkään Etelä-Savon alueella. Aiempi oletus, että Kämäräiset
olisivat tulleet Karjalan kannaksen kautta venäjältä osoittautuisi näin
virheelliseksi. Oikeampi reitti Savoon on ollutkin Laatokan pohjoispuolitse
ja paljon aiemmin. Kuusamon sukuhaara on tutkimuksen mukaan
lähtenyt Etelä-Savosta samaan aikaan kuin Ylä-Savon alueen sukuhaara,
eli ei esim. Kiuruveden kautta vaan omaa reittiään.
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Sukuseuran toiminta tullee jatkumaan entisillä askelmerkeillä.
Sukukokousten järjestäminen on varmaankin toiminnan keskiössä. Netin
käyttö suvun sisäisessä tiedottamisessa on tehostanut tiedon kulkua.
2010-luvulla Juha ja Antti Kämäräisen luomat nettisivut olivat
ensimmäinen askel tähän suuntaan. Nykyisen varapuheenjohtajan Heli
Parviaisen taidoilla kamaraiset.fi kotisivut päivittyvät nopeasti. Helin
rakentamat ja sihteerimme Helena Kämäräisen ylläpitämät Facebooksivut täydentävät nykyaikaista some-näkyvyyttä.

Kämäräisten sukuseuran toimintaa voidaan luonnehtia seuraavasti:
pienillä resursseilla ja kiireisten ihmisten luotsaamana sukuseura on
mielestäni onnistunut kohtalaisesti. Sukukirja, vaakuna ja
geenitutkimukseen osallistuminen ovat tuoneet tietoa Kämäräisille
entisten ja nykyisten sukulaistemme vaiheista. Hallitusaktiivien voimin
yhteydet eri sukuhaarojen välillä säilyvät ja luovat yhteishenkeä, jota
muuten tuskin olisi olemassa.
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Kiitokset siitä teille läsnä oleville ja kiitos myös edesmenneille aktiiveille.

Toimintaan Kämäräisten sukuseurassa käy aika hyvin Armi Ratian
toteamus:
Ystäviä ei hankita
he liukuvat elämäämme miltei huomaamatta ja vähitellen jäävät siihen
elämän suurena lahjana!

12

