KANSASTEN SUKUKOKOUS
11.7.2015 LEPPÄVIRRALLA
Leppävirran Hotelli Vesileppis valittiin tämänkertaisen vuoden 2015 sukukokouksemme pitopaikaksi.
Palasimme parin vuoden takaisen Varkauden kokouksen jälkeen siis jälleen ”juurillemme”. Tällä kertaa
kokouksen järjestelyissä ja odotuksessa oli entistäkin suurempaa jännitettä. Kokouksessa julkaistaan
valtavan työn lopputulos: Kansasten sukukirja ”Leppävirran Kansaset – Sortavalasta Kerimäen ja Joroisten
kautta Leppävirralle”.
Vesileppiksessä oli kokouspäivänä tiivis tunnelma. Paikalla oli Kansasten sukuseuran lisäksi myös ”Kotkan
Elvis -alajaosto” osallistumassa ”Kuninkaan laulut” -tapahtumaan. Mainiosti solahtivat kuitenkin myös
Kansasen suvun edustajat kuninkaallisten joukkoon. Lähes seitsemänkymmentä suvun jäsentä saapui
paikalle ja tätä voitaneen pitää jo jonkinmoisena sukukokoushistorian ennätyksenä!
Uunituore sukukirja herätti luonnollisesti suurta mielenkiintoa. Kirjan etukäteen tilanneet tai paikan päällä
ostaneet saivat uunituoreen teoksen käteensä, ja ahkerasti kirjaa tutkittiin, selailtiin ja kehuttiin. Ja täytyy
tosiaan sanoa, että sukukirjatyöryhmä on vaivojaan säästämättä tehnyt erinomaista jälkeä! Esitänkin tässä
vielä erikseen suuret kiitokset kirjatyöryhmälle: Niilo Kansanen, Eeva Fihlman, Pirkko Rantamäki, Tuomo
Kansanen ja Tytti Kansanen. Tytti vastasi kirjan taitosta – ja näin siis myös ulkoasultaan kirja on todella
tyylikäs.
Kokouksemme aluksi sukukirja esiteltiin. Leppävirran kunnan kirjaston edustajana paikalle oli saapunut
Anna Kaisa Piispanen. Hän vastaanotti yhden sukukirjan kunnan käyttöön ja lausui muutaman sanan
Leppävirran kunnan tervehdyksenä.
Tuomo Kansanen piti mielenkiintoisen luennon Kansasten asuinsijoista: mm. Joroisten Kansalasta sekä
sukutiloista Leppävirralla. Tuomo kertoi myös Kansasten kauppiaista, kaupoista ja kauppakartanoista, joita
onkin ollut vuosien saatossa useita.
Varsinaisessa sääntömääräisessä sukuseuran kokouksessa uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
allekirjoittanut, sekä jäseniksi Heikki Kansanen, Leena Kansanen, Matti Kansanen, Riitta Räisänen ja Tuomo
Kansanen. Sukuseuraa neljä vuotta luotsanneelle Niilo Kansaselle haluan esittää lämpimät kiitokseni sekä
omasta että varmasti koko seuran puolesta ansiokkaasta työstä seuran tarkoituksen edistämisessä.
Kokousohjelman päätyttyä lähdimme yhteistuumin käymään suvun vanhimmilla haudoilla Leppävirran
Kirkkotarhan hautausmaalla. Tämän jälkeen kokoonnuttiin vielä yhteiskuvaan suvun muistomerkillä
Nikkilänmäellä.
Kuten aina, Kansasten sukukokouksia sää suosi tälläkin kertaa. Ihana kesäinen aurinko loi mieleen vireyttä
koko päiväksi. Tapaamisiin seuraavassa kokouksessa 2017!
Hallituksen puolesta luottamuksesta kiittäen,
Antti Kansanen

