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Ahti Kopperi 
Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto 
Ruoritie 11 
82500 KITEE 
 
 

Hyvät Lakkojen suvun jäsenet! 
Lakat, Vanhalakat, Sydänmaanlakat ja Vinnikat jälkeläisineen 
 
 

Lakkojen sukukirjasta uusi painos 
Nykyinen sukukirjamme on julkistettu vuonna 2001, siitä on siis 20 vuotta. Nyt 
on työn alla täysin uusittu painos, joka julkistetaan vuoden 2022 
sukujuhlassa. Mukana on myös runsaasti avioliittojen kautta sukuun tulleita 
Luumäen ja lähiseutujen sukuja. Mukana ovat kaikki, joiden isoäiti on Lakka, 
Vanhalakka, Sydänmaanlakka tai Vinnikka. 
 
Nykyisestä sukukirjasta on uudessa kirjassa mukana yli 500 sivua, lisäksi on 
uusia tietoja löytynyt jo lähes 400 sivua. Uudessa sukukirjassa tulee olemaan 
lähes 1000 sivua, vaikka tietosuoja-asetuksesta johtuen elossa olevat suvun 
jäsenet on jouduttu jättämään kirjasta pois. Heidän osaltaan tiedot löytyvät 
nykyisestä sukukirjasta 2000-luvun alun tasaisina. Nykyinen sukukirja siis jää 
tärkeään osaan ja sitä on sukuseuralla vielä saatavissa muutamia kymmeniä. 
 
 

Kuolinaikatietojen toimittamisella kiire 
Tässä vaiheessa uudesta kirjasta puuttuu vielä useita satoja suvun jäsenten 
kuolinaikatietoja. Niiden hankkiminen viranomaisilta on nykyään todella 
kallista. Yhden henkilön tai perheen kuolinaikatietojen hankkiminen maksaa 
suunnilleen yhden vuosijäsenmaksun verran. Säästämme huomattavasti 
sukuseuran varoja, jos voit ilmoittaa lähisukusi kuolinajat sukututkijalle alla 
olevilla yhteystiedoilla. Pidä kiirettä, jotta ilmoitus ehtii ennen Väestö-
rekisteristä tehtävää tilausta. Tarvittaessa sukututkija kysyy Sinulta muitakin 
puuttuvia lähisukusi tietoja, kun saa vain Sinun yhteystietosi. Sähköposti on 
varmin ja nopein yhteys. 
 
 

Valokuvat ja sukutarinat 
Nykyisessä sukukirjassa on runsaasti suvun valokuvia. Sieltä näet, kenen 
edesmenneen kuva lähisuvustasi vielä puuttuu. Voit lähettää myös valokuvasi 
alla olevilla erilaisilla yhteystiedoilla. Muista katsoa, että kuvien taakse on 
merkitty, ketä kuva esittää. Alkuperäiset kuvat palautetaan. Sukukirjaan 
mahtuu uusia, suunnilleen sivun mittaisia sukutarinoita suvun jäsenistä. 
Niitäkin sukututkija odottaa mielenkiinnolla. 
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Sukukirjan ennakkotilaus 
Tämän kirjeen liitteenä on kirjatilauskortti, jolla varmistat kirjatilauksen 
edulliseen ennakkotilaushintaan. Toimita tilauksesi heti, kuitenkin viimeistään 
tämän vuoden loppuun mennessä, jotta osaamme mitoittaa oikein kirjan 
painosmäärän. Kirjan hinta on sukuseuran jäsenille edullinen 70 euroa ja 
muille 100 euroa. Muista tilata omat kirjansa myös lapsillesi ja muulle 
lähisuvullesi. Uudessa kirjassa on kluuttikannet, jotka ovat kestävämmät kuin 
nykyisessä kirjassamme. Kirja maksetaan vasta julkistustilaisuudessa 
kesäkuussa 2022. 
 
Saat vapaasti levittää tietoa uudesta sukukirjasta ja sen tilaus-
mahdollisuudesta myös niille, jotka eivät vielä ole sukuseuran jäseniä. 
Jäseneksi liittyminen tapahtuu kätevimmin sukuseuran nettisivun kautta. 
Jäsenmaksumme on tänä vuonna sukukirjahankkeen johdosta 15 euroa. 
 
 
Nopeasta palautteestasi kiittäen! 
 
 
puheenjohtaja sukututkija 

Jukka P. Lakka Ahti Kopperi 
Lamminmäentie 6 Ruoritie 11 
45720 Kuusankoski 82500 Kitee 
0400 - 720 133 0500 - 229 119 
jukkaplakka@gmail.com ahti.kopperi@telemail.fi 
www.lakkojensukuseura.fi www.telemail.fi/ahti.kopperi 
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