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Lukijalle

Eilen, Samuelin ja Samulin nimipäivänä tuli kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun 
Laitilan Seudun Simulan Sukuseura ry:n syntysanat lausuttiin eläkepäiviään viet-
täneiden Lea ja Seppo Simulan kotona, ”Vaarin puolella”. Hallitus, jonka johdossa 
olen saanut aitiopaikalta seurata sukuseuramme vaiheita näinä vuosina, toivoi minun 
tallentavan ainakin olennaisimman osan kymmenvuotisesta toiminnasta kaikkien kiin-
nostuneiden luettavaksi. Tämä on ollut mieluisa kunniatehtävä, jonka olen pyrkinyt 
täyttämään parhaan kykyni mukaan. 

Kirjoitusta laatiessani olen edennyt pääsääntöisesti tapahtumien aikajärjestyk-
sessä käyttäen hyväksi pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia sekä sukukirjojemme 
tekstejä. Niissä olleita tietoja olen täydentänyt jossakin määrin omilla muistikuvilla. 
Laitilan Sanomat on huomioinut kiitettävästi palstoillaan kaikki Simulan Sukuseuran 
tapahtumat. Päätoimittaja Eija Eskola-Burin luvalla olen hyödyntänyt myös lehdessä 
julkaistuja tekstejä ja kuvia.

Tänään, kun luovutan sukuseuramme puheenjohtajan tehtävät toisiin käsiin, tunnen 
suurta mielihyvää ja kiitollisuutta siitä, että olen saanut palvella Teitä sukulaiset näin 
pitkään. Olkoon tämä arvokkaassa ympäristössä Turun linnan seinien sisällä julkistet-
tava Laitilan Seudun Simulan Sukuseura ry:n historiikki, jonka haluan omistaa suuresti 
kunniottamalleni pitäjäneuvos Lea Simulalle,  samalla vaatimaton ”testamenttini” 
Teille Simulan suvun jäsenet.

Piikkiössä elokuun 21. päivänä 2005

Heimo Hiirsalmi
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Laitilan Seudun Simulan Sukuseura ry:n
kymmenen toiminnan vuotta

Heimo Hiirsalmi

Päivälliskutsut Lea ja Seppo Simulan luona

Samuelin ja Samulin nimipäivänä 20.8.1995 olivat eläkepäiviään viettävät Seppo ja 
Lea Simula kutsuneet kotiinsa Laitilaan Vidilän kylän Simulan talon ”Vaarin puolelle” 
kolmisenkymmentä suvun edustajaa päivällisille ja keskustelemaan siitä, miten voitai-
siin parhaiten vaalia Simulan suvun perinteitä. Läsnä olivat Lean ja Sepon lisäksi Raita 
ja Ismo Alitalo, Marjaana Simula-Berg ja Yrjö Berg, Maritta ja Jörgen Grönberg, Ines 
ja Esko Hiirsalmi, Arla ja Heimo Hiirsalmi, Elma Kleemola, Kaarina Koskinen, Eila 
ja Emil Louramo, Paula Matarmaa, Kyllikki ja Eero Nygren, Eeva ja Erkki Raitamäki, 
Hillevi Rusi, Laila Simula, Maija, Samuli, Juho ja Maria Simula, Marjatta Sipilä, Saara 
ja Pertti Varjonen, Sinikka ja Erkki Vippola sekä Kyllikki Vuorinen.

Maukkaan, laitilalaisia perinneruokia sisältäneen päivällisen jälkeen pidettiin 
kokous, jossa puhetta johti Heimo Hiirsalmi ja pöytäkirjaa piti Lea Simula. Päätettiin 
yksimielisesti, että ryhdytään toimenpiteisiin oman sukuseuran perustamiseksi. Sen 
nimeksi esitettiin Simulan Sukuseura Laitilan Vidilässä. Asioita valmistelemaan ase-
tettiin työryhmä, johon valittiin Ismo Alitalo, Esko Hiirsalmi, Heimo Hiirsalmi, Lea 
Simula ja Samuli Simula. Työryhmän tehtäväksi annettiin selvittää kaikki sukuseuran 
perustamiseen ja tehtäviin liittyvät käytännön asiat, jäsenistön kerääminen, esityksen 
tekeminen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta ja varaintarpeesta sekä lisäksi tutus-
tuminen sukututkimuksen erilaisiin vaihtoehtoihin.

Paikalla olleiden suvun jäsenten toivottiin ryhtyvän keräämään omaa perhettä kos-
kevia tietoja ja valokuvia, ottamaan kopioita sukuun liittyvistä vanhoista asiakirjoista 
sekä kirjaamaan mahdollisia muistitietoja iso- ja esivanhemmista. Kyseisen aineiston 
katsottiin olevan hyödyllistä sukututkimusta tehtäessä ja sen jälkeen sukukirjaa kir-
joitettaessa.

Vieraita tilaisuudessa viihdyttivät musiikkiesityksellä Marjaana Simula-Berg ja Yrjö 
Berg. Kaikki päivälliskutsuilla läsnä olleet olivat kiitollisia Lea ja Seppo Simulalle 
tästä Samulin päivän sukutilaisuuden järjestämisestä. Näin Sukuseuran syntysanat 
tulivat Lean ja Sepon aloitteesta lausutuiksi ja sukututkimus käynnistetyksi. Suurkiitos 
siitä Heille!
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Laitilan Sanomat huomioi Lea ja Seppo Simulan päivälliskutsut näyttävästi elokuun 
30. päivän lehdessä. Istumassa ovat Lea ja Seppo Simula.
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Simulan Sukuseuran työryhmän 
toiminta vuosina 1995-1996

Elokuun 20. päivänä 1995 asetettu työryhmä, joka alkoi käyttää alunperin esitettyä 
lyhyempää nimeä Simulan Sukuseuran työryhmä, kokoontui kaikkiaan kolme kertaa. 
Ensimmäinen kokous pidettiin lokakuun 19. päivänä 1995 Lea ja Seppo Simulan ko-
tona Laitilassa, toinen kokous helmikuun 20. päivänä 1996 Arla ja Heimo Hiirsalmen 
kotona Piikkiössä ja kolmas kokous huhtikuun 10. päivänä 1996 jälleen Lea ja Seppo 
Simulan kotona Laitilassa. 

Työryhmän puheenjohtajana toimi Heimo Hiirsalmi, sihteerinä Lea Simula ja 
rahaliikenteestä vastaavana Samuli Simula. Jokainen työryhmän jäsen otti osaa kaik-
kiin kolmeen kokoukseen. Seppo Simula oli myös mukana kaikissa kokouksissa sekä 
Arla Hiirsalmi toisessa kokouksessa ja Anneli Mustajoki kolmannessa kokouksessa. 
Pöytäkirjoihin kirjattiin kaikkiaan 32 pykälää.

Sukututkimus käynnistyi välittömästi

Asiakirjatietojen mukaan Simulan taloa, suvun kantakotia, on suku pitänyt jo ennen 
vuotta 1540, josta asti maakirjatietoja on saatavissa. Työryhmä käynnisti välittömästi 
ensimmäisen kokouksen jälkeen sukututkimuksen ja päätyi siihen, että se tulee suo-
rittaa vaiheittain. Ensimmäinen jakso päätettiin kohdistaa vuonna 1807 syntyneeseen 
Simulan tyttäreen ja emäntään Anna Leena Heikintyttäreen ja hänen vuonna 1802 
syntyneeseen puolisoonsa Samuel Mikonpoikaan sekä heidän jälkeläisiinsä mm. siksi, 
että tältä ajalta on asiakirjatietojen täydennykseksi saatavissa myös muistitietoja. Anna 
Leena tuli näin valituksi Simulan suvun kantaäidiksi. Hän ja Samuel saivat kymmenen 
lasta, joista kuitenkin vain neljä eli aikuisikään asti ja sai lapsia. He olivat 18.2.1831 
syntynyt Samuel, josta tuli Simulan isäntä, sekä 3.2.1834 syntynyt Johan Henrik, joka 
opiskeli papiksi, 30.6.1844 syntynyt Amanda Helena, joka avioitui Leimäen Uotilaan 
ja 15.5.1846 syntynyt Kustaava Sofia, joka avioitui Mynämäen Juvan Airikiin.

Sukututkimus pääsi varsin sujuvasti käyntiin, kun työryhmän sihteeri Lea Simula 
sai suostuteltua ystävänsä, pitkään Laitilan kirkkoherranvirastossa kanslistina työs-
kennelleen emäntä Helvi Seikon kokoamaan Simulan sukua koskevat tiedot siltä osin, 
kun niitä Laitilan kirkonkirjoista löytyi. Hän ulotti  selvityksensä aina Anna-Leenan 
vanhempia ja heidän kaikkia jälkeläisiään koskevaksi eli jopa yhtä sukupolvea kau-
emmaksi kuin oli toivottu. Lisäksi sihteeri postitti kyselykaavakkeita eri sukuhaarojen 
edustajille ja  otti yhteyttä viiteen kirkkoherranvirastoon, jonka toimenpiteen tuloksena 
saatiin 20.2.1996 pidettyyn kokoukseen mennessä yhteensä 56 vastausta. Aikaisemmin 
Lea Simula oli saanut vastaanottaa suvun jäsenen Muurlan kirkkoherra Esko Vainion 
omaa sukuhaaraansa eli Amanda Helenan jälkeläisiä koskevan selvityksen. Kiitos 
siitä, että sukututkimus voitiin käynnistää välittömästi, lankeaa ennen kaikkea Helvi 
Seikolle ja Esko Vainiolle sekä Lea Simulalle.
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Sukuseuran perustamiskokouksen valmistelut  

Simulan Sukuseuran perustamiskokous päätettiin pitää huhtikuun 21. päivänä 1996 
Laitilassa Kodjalan koululla. Kutsu kokoukseen julkaistiin Laitilan Sanomissa maa-
liskuun 15. päivänä.

Työryhmä tutustui sukuseuran mahdollista rekisteröintiä varten Sukuseurojen 
Keskusliiton julkaisemiin mallisääntöihin ja laati niiden pohjalta Simulan Sukuseuran 
säännöt esitettäväksi seuran perustamiskokoukselle. Sääntöesityksen kahdeksannen 
pykälän mukaan vuosikokous tulee pitää joka kolmas vuosi huhti-syyskuun aikana eli 
ensimmäisen kerran vuonna 1999. Työryhmä laati myös raportin omasta toiminnastaan 
sekä perustamiskokouksen hyväksyttäväksi  toimintasuunnitelmaesityksen ja vuosille 
1996-1998 eritellyn talousarvioesityksen.
 

Simulan Sukuseuran perustamiskokous Kodjalan koululla

Simulan Sukuseuran perustamiskokoukseen Kodjalan Koululle oli kokoontunut lapset 
mukaan lukien kaikkiaan 81 sukuun kuuluvaa. Tilaisuus alkoi klo 12 ruokailulla, jonka 
aikana osanottajat voivat tutustua toisiinsa sekä keskustella ja vaihtaa kuulumisia. 
Ruokailun jälkeen siirryttiin koulun voimistelusaliin pitämään kokousta.

Heimo Hiirsalmi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi selostaen 
sukuseuran perustamista valmistelleen työryhmän aikaansaannoksia. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Heimo Hiirsalmi ja sihteeriksi Lea Simula sekä pöytäkirjan-
tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Yrjö Berg ja Erkki Vippola. Pöytäkirjaan merkittiin 
12 pykälää.

Sukuseura päätettiin yksimielisesti perustaa ja esittää se yhdistysrekisteriin. Työ-
ryhmän valmistelemat Simulan Sukuseuran säännöt hyväksyttiin muutoksitta. Säännöt, 
jotka sittemmin rekisteröinnin yhteydessä hyväksyttiin, ovat luettavissa kohdassa, 
jossa kerrotaan vuoden 1997 toiminnasta. Sukuseuralle valittavan hallituksen jäsenet 
valtuutettiin allekirjoittamaan rekisteröinnin edellytyksenä oleva perustamiskirja.
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Simulan Sukuseuran perustamiskokoukseen Kodjalan koulun 
voimistelusaliin kokoontui runsaasti suvun edustajia.

Ensimmäinen toiminta- ja taloussuunnitelma

Kokous hyväksyi seuraavansisältöisen vuoden 1999 vuosikokoukseen asti ulottuvan, 
työryhmän sihteerin Lea Simulan muotoileman Simulan Sukuseuran toimintasuunni-
telman. Samalla luotiin se kolmikantainen perusta, johon tukeutuen toimintaa on voitu 
viedä eteenpäin  jo kymmenen vuoden ajan.

”Simulan Sukuseuran työryhmä asetettiin 20.8.1995. Se on siis toiminut runsaat 
puoli vuotta ja pitänyt sinä aikana kolme kokousta. Se ei voi vielä ehdottaa, että toimi-
taan vanhaan tapaan, vaan esittää tässä yhteydessä vain joitakin yleisiä suuntaviivoja, 
jotka se näkee tärkeimmiksi sukuseuran toimintalinjoiksi. Valittavalla hallituksella 
on varmasti uusia ideoita, joilla se voi toimiessaan täydentää ja konkretisoida nyt 
esitettävää suunnitelmaa.

Sukuseura jäsenineen, sukututkimus ja suvun jäsenten tutustuminen ja tutustutta-
minen toisiinsa on se kolmikantainen kivijalka, jonka varaan toiminta tulee rakentaa. 
Näiden asioiden hoitamiseen tulevan hallituksen tuleekin tarmolla paneutua pitämällä 
tarpeen mukaan kokouksia. Työryhmä uskoo, että koko suku yhdessä hallituksen kanssa 
onnistuu tässä tehtävässä.

Sukuseuran rekisteröimisen hoitaminen on tärkeä asia, joka tulee käynnistää vä-
littömästi. Jäsenistön määrän kasvattaminen on myös ensiarvoisen tärkeää.

Tähän asti kerättyjen sukututkimustietojen täydentämiseen tulee paneutua huo-
lella ja siten, että ne voidaan tallentaa ATK:lle. Edellytyksenä on tietokoneohjelman 
hankkiminen.
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Sukututkimukseen kuuluu lähes poikkeuksetta myös sukukirjan julkaiseminen. Näin 
vanhan ja laajan suvun perusteelliseen tutkimiseen kuluu runsaasti aikaa ja varoja. 
Toivottavaa kuitenkin on, että tässä työssä voidaan edetä vuoteen 1999 mennessä niin, 
että kirja on ainakin lähellä valmistumista. Sukututkimuksen edetessä eräänä välikir-
jaamisen muotona tulevat kysymykseen monistevihkoset, jotka suvun merkittävimmin 
ja kiintoisimmin asiatiedoin sekä valokuvin täydennettynä kootaan kunnon kirjaksi.

Työryhmä odottaa kaikkien suvun jäsenten aktiivista osallistumista ja toivoo, että 
pyritään etsimään ja tallentamaan vanhoja asiakirjoja, arkisto- ja muistitietoja sekä 
valokuvia. Henkilötiedot ihmisistä, heidän opiskelustaan, ansioistaan, ammatti- ja 
luottamustehtävistään sekä esimerkiksi erikoisuuksista ja omaleimaisuudesta ovat 
muistiin merkitsemisen arvoisia asioita. Ne ovat tärkeitä ja mielenkiintoisia tietoja 
sukuluetteloiden täydentäjinä.

Työryhmä ehdottaa, että ensimmäinen varsinainen sukujuhla pyritään järjestämään 
juhlavana ja mieleenpainuvana tilaisuutena jo kesällä 1997 Laitilassa. Ohjelma tulee 
pyrkiä laatimaan siten, että se korostaen suvun yhteenkuuluvuutta kiinnostaa kaikkia 
ikäluokkia.

Eräillä jo pitkään toimineilla sukuseuroilla on erilaista hauskaa ja ylläpitävääkin 
toimintaa, kuten myyntiartikkeleja, sukulehti, kilpailuja, retkiä, iltamia yms. Simulan 
Sukuseuran käynnistämiseksi on työryhmä tietoisesti tässä suunnitelmassa korostanut 
kuitenkin vain kaikkein oleellisimpia toiminnan muotoja alkuohjeeksi valittavalle 
hallitukselle.”

Kokous vahvisti sukuseuran tulo- ja menoarvion vuosille 1996-1998. Liittymis-
maksuksi hyväksyttiin 200 mk perheeltä vielä kotona olevat lapset mukaan lukien ja 
100 mk yksinäiseltä henkilöltä sekä jäsenmaksuksi 30 mk/vuosi 18 vuotta täyttäneeltä 
henkilöltä. Seuraan oletettiin liittyvän jäseniä vuoden 1998 loppuun mennessä 120, 
jolloin tulot olisivat yhteensä 21.900 mk. Käynnistetyn sukututkimuksen ja seuran 
rekisteröinnin sekä erilaisten muiden toimintojen oletettiin aiheuttavan kuluja yhteensä 
13.500 mk. Näin tulos jäisi 8.400 mk voitolliseksi. 

Vastuuhenkilöt toimintaa pyörittämään

Ensimmäiseksi kolmivuotiskaudeksi valittiin seuralle hallitus, jonka puheenjohtajaksi 
tuli emeritusprofessori Heimo Hiirsalmi Piikkiöstä, varapuheenjohtajaksi maanviljelijä 
Samuli Simula Laitilasta sekä muiksi jäseniksi maanviljelijä Ismo Alitalo Sauvosta, 
kirjanpitäjä Anneli Mustajoki Laitilasta, pitäjäneuvos Lea Simula Laitilasta, tutkija 
Kirsi Vainio-Korhonen Pohjasta ja toiminnanjohtaja Erkki Viitamaa Turusta. Tilintar-
kastajiksi valittiin hammaslääkäri Hannu Elo ja maanviljelijä Asko Raitamäki sekä 
varatilintarkastajiksi hitsaaja Mauri Karala ja maanviljelijä Juhani Raitamäki.
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Sukuseuran ensimmäinen hallitus valmistautumassa järjestäytymisko-
koukseen. Kuvassa vasemmalta Ismo Alitalo, Samuli Simula, Erkki 

Viitamaa, Anneli Mustajoki, Heimo Hiirsalmi, Lea Simula ja Kirsi Vai-
nio-Korhonen. Pöydällä Laitilan kaupungin pöytästandaari.

Sukuseuran toiminta hallituskaudella 1996-1999

Elokuun 21. päivänä 1999 pidettyyn ensimmäiseen vuosikokoukseen mennessä Si-
mulan Sukuseuran hallitus piti kahdeksan kokousta, kaksi kunakin vuonna. Niissä 
pöytäkirjoihin on merkitty kaikkiaan 91 pykälää. Hallituksen jäsenet ovat olleet ko-
kouksissa läsnä seuraavasti: Heimo Hiirsalmi, Anneli Mustajoki, Lea Simula ja Erkki 
Viitamaa kahdeksan kertaa, Ismo Alitalo seitsemän kertaa, Samuli Simula viisi kertaa 
ja Kirsi Vainio-Korhonen neljä kertaa.

Sääntöjen 6. pykälän mukaan Simulan Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja 
toimikausi vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen vuosikertomus on näin ollen annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi 
vuosittain ja viimeistään tilikautta seuraavan helmikuun aikana. Tilintarkastajien on 
puolestaan jätettävä lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta hallitukselle 
viimeistään maaliskuun kuluessa. Seuran vuosikokouksessa, joka pidetään joka kol-
mas vuosi, käsitellään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot 
vuosikokousten väliseltä ajalta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä. Seuraavassa ei kyseisten asiakirjojen sisältöä turhan 
toiston välttämiseksi tulla selvittämään vuosittain, vaan yhdellä kertaa vuosikokous-
asioita käsiteltäessä eli  ensimmäisen kerran otsikon ”Alkuvuosi 1999” alaotsikon 
”Ensimmäinen vuosikokous” kohdalla.
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Vuosi 1996

Simulan Sukuseuran hallitus piti välittömästi perustamiskokouksen jälkeen 21. päivänä 
huhtikuuta 1996 Kodjalan koululla järjestäytymiskokouksen, jossa sihteeriksi valit-
tiin Lea Simula ja rahastonhoitajaksi Anneli Mustajoki. Rahastonhoitaja valtuutettiin 
käyttämään Laitilan Osuuspankissa jo työryhmän rahaliikenteestä vastanneen Samuli 
Simulan toimesta avattua seuran tiliä. Perustamiskokouksen antamin valtuuksin halli-
tuksen jäsenet allekirjoittivat Simulan Sukuseuran perustamiskirjan ja puheenjohtaja 
velvoitettiin toimittamaan rekisteröintiä koskevat asiakirjat Patentti- ja rekisterihalli-
tukseen. Sukuseuran rekisteröintiin liittyvät toimenpiteet on selostettu vuoden 1997 
toimintaa koskevassa kohdassa. 

Hallituksen toinen kokous pidettiin toukokuun 28. päivänä 1996 Turun maakunta-
arkistossa. Ennen kokousta tutkija Marjo Valtonen tutustutti hallituksen jäsenet Turun 
maakunta-arkiston tiloihin ja toimintaan keskittyen esityksessään erityisesti maakun-
ta-arkistojen rooliin sukututkimusta palvelevina laitoksina. Hallituksen jäsen, histori-
antutkija Kirsi Vainio-Korhonen piti esityksen sukututkimuksen eri osa-alueista sekä 
erilaisten tietolähteiden käytöstä ja mahdollisuuksista sukututkimuksen täydentäjinä. 
Hän totesi sukututkimuksen olevan tärkeä osa Suomen kansan historiaa. Kirsi Vainio 
Korhonen antoi lisäksi opastusta mikrofilmien ja -korttien katselussa.

Perustamiskokouksen yhteydessä Simulan sukuseuraan liittyi jäseniä niin, että 
jäsenmäärä  vuoden 1996 lopussa oli jo noin 100.

Sukututkimus

Kerättyjen sukututkimustietojen tallentaminen ja henkilörekisterin pitäminen sekä tie-
tojen nopea ja monipuolinen hyödyntäminen edellyttävät  tietokoneohjelman käyttöä. 
Sukuseuralle hankittiin Kajaanissa toimivalta Media Base -yritykseltä tarkoitukseen 
kehitetty ajanmukainen GENUS Senior -sukututkimusohjelma, jonka hinta oli 790 
markkaa. Puheenjohtaja ryhtyi omaa tietokonetta käyttäen hyödyntämään sukututki-
musohjelmaa. Vuoden 1996 loppuun mennessä hän oli tallentanut pääosan kerätyistä 
tiedoista niin, että rekisterissä oli merkintöjä kaikkiaan 474 henkilöstä. Käynnissä 
olevan tutkimuksen ohjaamiseksi oikeaan suuntaan hankittiin seuralle myös Rauno 
Luttisen ja Marjo Hyppösen julkaisema 177-sivuinen ”Sukututkimuksen käsikirja”, 
jonka hinta oli 220 mk.

Muu toiminta
 
Vuoden 1996 aikana muistettiin kukkatervehdyksin Simulan Sukuseura -toiminnan 
äitiä ja sielua pitäjäneuvos, emäntä Lea Simulaa sekä arvokkaalla tavalla sukuseuran 
työryhmän toimintaan osallistunutta dipl. ins. Esko Hiirsalmea heidän täyttäessään 
70 vuotta.
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Vuosi 1997

Vuoden 1997 molemmat hallituksen kokoukset pidettiin Laitilassa, ensimmäinen hel-
mikuun 4. päivänä Maija ja Samuli Simulan kotona Simulan talossa ja toinen kesäkuun 
2. päivänä Osuuspankin tiloissa. Ennen kesäkokouksen alkua käytiin tutustumassa 
elokuun sukujuhlan pitopaikaksi kaavailtuun Laitilan seurakuntataloon.

Sukututkimus

Sukututkimuksen tietojen keruuta ja tallennusta jatkettiin ennen muuta elossa olevien 
suvun edustajien osalta. Heimo Hiirsalmi osallistui hallituksen lähettämänä Paasikivi-
opistolla 7.-9.3.1997 pidetylle ”GENUS Senior sukututkimuksen tietokoneohjelma” 
-kurssille. Kurssin, jonka hinta oli 900 mk, järjestelyistä vastasi turkulainen yritys 
”B.R.A. Tieto” ja opettajana toimi Björn Ahti. 

Maaliskuun tietokoneohjelmakurssilla saamiensa oppien perusteella Heimo 
Hiirsalmi laati aiemmin henkilötietojen hankintaan käytössä ollutta perhetaulua yk-
sityiskohtaisemman kyselykaavakkeen, jossa tiedustellaan sukuun kuuluvan, sukuun 
kuuluvan vanhempien, puolison ja lasten sekä puolison vanhempien henkilötietoja. 
Tämä sivulla 14 oleva perhetaulu lähetettiin mukana seuranneine lisätietokaavak-
keineen eri sukuhaarojen edustajille täydentävien tietojen saamiseksi Anna Leenan 
jälkeläisistä. Heiltä saatiinkin palautetta niin, että rekisterissä oli vuoden lopussa mer-
kintöjä yhteensä 750 henkilöstä. Tietojen keruuseen osallistuivat Heimo Hiirsalmen, 
jonka pääasiallisena kohteena olivat 1832-1900 eläneen Simulan isännän Samuelin 
jälkeläiset, lisäksi arvokkaalla panoksella kirkkoherra Esko Vainio ja hänen puoli-
sonsa Liisa Vainio. He täydensivät ja tarkensivat jo ennen sukuseuran perustamista 
Lea Simulalle toimittamiaan 1844-1917 eläneen Samuelin sisaren Amanda Helenan 
jälkeläisiä koskevia tietoja.

 
Sukuseuran rekisteröinti ja siihen liittyvät toimenpiteet

Puheenjohtaja täytti hallituksen järjestäytymiskokouksessa antaman velvoitteen 
mukaisesti Simulan Sukuseuraa, jonka kotipaikaksi on merkitty Laitila, koskevan 
”Perusilmoitus yhdistysrekisteriin” -lomakkeen ja postitti sen sekä liitteenä seuraavan 
perustamiskirjan liitteineen kolmena kappaleena toukokuun 10. päivänä 1996 Patentti- 
ja rekisterihallitukseen. Niinikään hän suoritti rekisteröinnin edellyttämät pakolliset 
maksut, yhteensä 316 mk. Kopiot ”Perusilmoitus yhdistysrekisteriin” -lomakkeen 
ensimmäisestä ja kolmannesta sivusta sekä perustamiskirjasta ovat sivuilla 15-17. 

Hallituksen oikeuttamiksi nimenkirjoittajiksi esitettiin puheenjohtaja Heimo 
Hiirsalmi, varapuheenjohtaja Samuli Simula, sihteeri Lea Simula ja rahastonhoitaja 
Anneli Mustajoki. Hallituksen kaikkien jäsenten allekirjoittaman perustamiskirjan 
liitteinä seurasivat sukuseuran perustamiskokouksen asialista ja pöytäkirja, perus-
tamiskokouksessa mukana olleiden henkilöiden nimiluettelo sekä  vasta hyväksytyt 
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sukuseuran säännöt.
Patentti- ja rekisterihallitus vastaanotti Simulan Sukuseuran  perusilmoituksen 

yhdistysrekisteriin toukokuun 15. päivänä 1996. Alkuvuodesta 1997 valmisteleva vir-
kamies otti puhelimitse yhteyden puheenjohtajaan ja totesi, että sukuseuran toimittamat 
asiakirjat olivat kaikin osin jopa poikkeuksellisen virheettömästi laaditut. Sääntöihin 
hän oli tehnyt vain kolme vähäistä täsmennystä. Sen sijaan seuran nimi tuli muuttaa, 
koska yhdistysrekisteriin oli jo vuonna 1991 merkitty Kiukaisissa kotipaikkaansa 
pitävä Simulan Sukuseura. Puheenjohtajan neuvoteltua puhelimitse hallituksen mui-
den jäsenten kanssa seuran viralliseksi nimeksi tuli rekisteriviranomaisen ehdottama 
Laitilan Seudun Simulan Sukuseura kaikki neljä sanaa isolla alkukirjaimella. Näin 
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistysrekisterijohtaja Kalevi Sadeluodon al-
lekirjoituksella sukuseuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin maaliskuun 24. päivänä 
1997 rekisterinumerolla 169390. Asiakirjat saapuivat paikallisviranomaiselle eli Vakka-
Suomen maistraattiin Uuteenkaupunkiin huhtikuun 2. päivänä, josta apulaistarkastaja 
Eija Salonen postitti ne välittömästi sukuseuran puheenjohtajalle Piikkiöön. Oheisena 
kopiot ”Perusilmoitus yhdistysrekisteriin” –lomakkeen ensimmäisestä ja kolmannesta 
sivusta sekä perustamiskirjasta.

Laitilan Seudun Simulan Sukuseura ry:n säännöt

Laitilan Seudun Simulan Sukuseura ry:n, josta jäsenten kesken voidaan varmasti 
jatkossakin ilman väärinkäsitystä käyttää lyhyesti nimeä Simulan Sukuseura, säännöt 
saivat rekisteröinnin myötä pykälittäin lopullisen virallisen muotonsa.

1. §  Nimi ja kotipaikka. – Yhdistyksen nimi on Laitilan Seudun Simulan Sukuseura 
ry, kotipaikka Laitilan kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljem-
pänä sukuseuraksi ja seuraksi.

2. § Tarkoitus ja toiminta. – Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita 
ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenistön 
keskuudessa.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii
• järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran 
 toimintaan liittyviä tilaisuuksia
• keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan 
 sitä jäsenten tietoon
• harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
• pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentteja tai lahjoitettua omai-
suutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. 
Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
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3. § Jäsenet. – Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta 
täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton 
kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 

tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 

päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapauden jäsenmaksusta korkean 
iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikkenemisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsen-
maksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka 
ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi 
henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa 
jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4. § Hallitus. – Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikoko-
uksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) 
ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen 
aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan 
ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta-
jan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen 
jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

Hallituksen kokouksissa on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5. § Sukuseuran nimen kirjoittaminen. – Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä seuran sihteerin tai rahaston-
hoitajan kanssa.

6. § Tilit. – Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi vuosikokousten 
välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 
annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun aikana. 
Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä halli-
tukselle viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.
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7. § Seuran kokousten koollekutsuminen. – Seuran kokoukset kutsuu koolle halli-
tus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta 
joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran 
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8. § Seuran kokoukset. – Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen 
määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeute-
tuista jäseninä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella 
varsinaisella, ainais- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi 
(1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista 
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee 
kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. § Vuosikokous. – Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvit-
taessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot 
vuosikokousten väliseltä ajalta;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu 
seuraavalle toimikaudelle;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet;
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi toimi-
kaudeksi;
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksessa käsiteltäväksi, 
on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.

10. § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen. – Päätös sääntöjen 
muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kol-
men neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat tarkoituksen edistämiseen purka-
misesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi 
käytetään varat samaan tarkoitukseen.
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Kesän 1997 sukujuhla Laitilassa

Hallitus noudatti perustamiskokouksessa esitettyjä toivomuksia sukujuhlan järjestä-
miseksi ja päätti helmikuun kokouksessaan, että se pidetään veteraanien kirkkopyhänä 
elokuun 10. päivänä 1997 Laitilassa. Lea Simula lupautui ottamaan päävastuun juhlan 
järjestelyistä. Käytössä olevan jäsenluettelon perusteella lähetettiin jokaiselle henkilö-
kohtainen kutsu sukujuhlaan. Sen lisäksi se julkaistiin Laitilan Sanomien heinäkuun 
11. päivän numerossa. Kutsua noudatti yli sata suvun edustajaa.

Päivän ohjelma alkoi klo 9.30 kunnianosoituksin Laitilan kirkkomaalla. Lea, Seppo 
ja Samuli Simula laskivat kukat Simulan hautaristille sekä Marjatta Sipilä, Erkki Vii-
tamaa ja Heimo Hiirsalmi sankarihaudalle, jossa on viimeisen leposijan saanut kolme 
Simulan sukuun kuuluvaa. Sen jälkeen siirryttiin kirkkoon jumalanpalvelukseen, jossa 
saarnasi kirkkoherra Kari Aalto osoittaen sanansa myös Simulan suvulle.

Jumalanpalveluksen jälkeen Maija ja Samuli Simula tarjosivat kirkkokahvit ko-
tonaan Vidilän Simulassa. Samuli Simula toivotti sukulaiset tervetulleiksi jo ainakin 
1500-luvun alkuvuosilta samalle suvulle kuuluneeseen Simulan taloon. Hän loi lyhyen 
katsauksen tilan historiaan ja kertoi myös nykypäivän toiminnoista. Seurakunnan 
tervehdyksen juhlivalle suvulle toi kirkkoherra Kari Aalto.
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Varsinaista sukujuhlaa vietettiin seurustelun, suvun edustajien esittämän ohjelman ja 
päivällisen merkeissä Laitilan seurakuntatalossa. Juhlan juontajana toimi Laitilan kielen 
taitaja Marjaana Simula-Berg. Ohjelma alkoi yhteisesti lauletulla ”Varsinaissuomalais-
ten laululla”. Sen jälkeen Lea Simula, jonka vastuulla juhlan järjestelyt pääosin olivat, 
toivotti omalla persoonallisella tyylillään kaikki tervetulleiksi perustamistilaisuutta 
seuranneeseen Simulan suvun ensimmäiseen sukujuhlaan. Heimo Hiirsalmi selvitti 
sukuseuran perustamisvaiheita ja toimintaa sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Lisäksi 
kuultiin rouva Elma Kleemolan pakina, jonka hän osoitti ennen muuta sukuseuran 
syntysanojen lausujalle Lea Simulalle. Musiikkiesityksistä vastasivat suvun nuoret 
taiteilijat Heidi-Anna Nordström ja Tiina Kärki sekä Saima ja Aino Haapanen. Suku-
juhlan ohjelma päättyi Heidi-Anna Nordströmin ja hänen ystävänsä Marco Pribillan 
säveltämään ja sovittamaan sekä Lea Simulan sanoittamaan lauluun ”Simulan suku-
juurilla”. Tämän jälkeen saatiin nauttia emäntä Anne Vuoriahon kattaman laitilalaisen 
pitopöydän antimista.

Simulan Sukuseuran ensimmäisessä sukujuhlassa Laitilan seura-
kuntatalossa oli läsnä yli sata suvun edustajaa. Kuva on 
kopio Laitilan Sanomien elokuun 15. päivän lehdestä.
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Heidi-Anna Nordström lauloi yhdessä pianolla säestävän sisarensa Tiina Kär-
jen kanssa. Kuva on kopio Laitilan Sanomien elokuun 15. päivän lehdestä.
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Vuosi 1998

Vuoden 1998 ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin helmikuun 24. päivänä Lea 
ja Seppo Simulan uudessa kerrostalokodissa Laitilan keskustassa. Lean esittämän 
toivomuksen mukaisesti hänet vapautettiin sihteerin tehtävästä ja sitä ryhtyi hoitamaan 
Erkki Viitamaa. Vuoden 1998 toinen hallituksen kokous pidettiin lokakuun 6. päivänä 
Raita ja Ismo Alitalon kotona Karunan Ybyn talossa Sauvossa.

Kertomusvuoden lopussa Simulan Sukuseurassa oli 134 maksanutta jäsentä, joista 
neljä ainaisjäsentä, sekä lisäksi joukko nuorisojäseniä. Maksavia jäseniä oli siis 14 
enemmän kuin vuosien 1996-1998 tulo- ja menoarviota laadittaessa oli oletettu.

Sukututkimus

Anna Leenan ja Samuelin jälkeläisiä koskeva tietojen kerääminen jatkui niin, että 
vuoden 1998 loppuun mennessä rekisteriin oli tallennettu merkintöjä yhteensä 1006 
henkilöstä. Vanhojen henkilötietojen hankkiminen kirkkoherranvirastoista ja maakun-
ta-arkistosta oli osoittautunut kuitenkin niin työlääksi ja aikaa vieväksi, että päätettiin 
kääntyä alan ammattilaisen Turun Seudun Sukututkijat ry:n jäsensihteerinä toimivan 
Kalevi Kajalan ja hänen puolisonsa Tuula Kajalan puoleen. 

Voimavarat todettiin myös riittämättömiksi siihen, että Simulan Sukuseuran ensim-
mäinen, jäsenten laatimia kirjoituksia sisältävä sukukirja saataisiin valmiiksi kesän 
1999 vuosikokoukseen mennessä. Näin ollen päätettiin tyytyä monisteeseen, jossa 
olisi lähinnä vain rekisteriin merkittyjen henkilöiden nimet ja perustiedot sisältäviä 
perhetauluja.
 

Muu toiminta

Perustamiskokouksessa ja kesän 1997 sukujuhlassa käytyihin keskusteluihin perustuen 
hallitus päätti teettää Simulan Sukuseuralle oman vaakunan, jota voitaisiin käyttää 
suvun tunnuksena eri yhteyksissä. Sukuseurojen Keskusliiton suosituksen mukaisesti 
käännyttiin Suomen tunnetuimpiin heraldikkoihin kuuluvan Jukka Suvisaaren puoleen. 
Hän lupautui suunnittelemaan Simulan suvulle oman vaakunan. Sukuvaakunan teettä-
miseen liittyvät toimenpiteet on selostettu yksityiskohtaisesti vuoden 1999 toimintaa 
koskevassa kohdassa.

Kesän 1999 sukujuhlan ja sääntömääräisen vuosikokouksen pitopaikaksi valittiin 
Salon keskustassa sijaitseva Hotelli Rikala. Juhlaa valmistelemaan lupautui Kirsi 
Vainio-Korhonen.

Lea ja Seppo Simulaa muistettiin kukkatervehdyksellä heidän 50-vuotishääpäivä-
nään 31. heinäkuuta.
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Alkuvuosi 1999

Sukuseuran hallitus kokoontui vuonna 1999 ennen sukujuhlaa ja vuosikokousta kaksi 
kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin helmikuun 19. päivänä Arla ja Heimo Hiirsal-
men kotona Piikkiön Päivärinteellä sekä toinen kokous kesäkuun 10. päivänä Salossa 
Sokos Hotelli Rikalassa. Ensimmäisessä kokouksessa hallitus hyväksyi sivulla 28 
olevan toimintasuunnitelman vuosille 1999-2001, jonka Salossa pidetty vuosikokous 
sittemmin vahvisti.

Sukututkimus

Sukututkimuksen tietojen keruuta jatkettiin etenkin elossa olevien suvun edustajien 
osalta. Perhetaulu- ja lisätietokaavakkeita postitettiin eri sukuhaarojen edustajille ja 
heiltä saatiin näin täydentäviä tietoja. Tietojen keruu ja tallennus tapahtui vuoden 1998 
loppuun asti pääosin suvun jäsenten tekemänä talkootyönä. Kertomusvuoden alusta 
lähtien on ammatillista apua saatu sukututkijoilta Kalevi ja Tuula Kajavalta, jotka 
ovat paneutuneet selvittämään pääasiallisesti Anna Leena Heikintyttären ja Samuel 
Mikonpojan  esivanhempia. Työstä tutkijat perivät palkkion tuntilaskutuksena.

Suvulle oma vaakuna
 
Simulan Sukuseuran vaakunan suunnittelijaksi valitulle heraldikko Jukka Suvisaarelle 
toimitettiin sukua koskevaa aineistoa ja hänen kanssaan käytiin useita puhelinkeskus-
teluja.  Hän päätyi aluksi aiheeseen, jossa ”punaisella kilvellä on kultainen, hopea-
mäystiminen laitilalainen puukenkä hirsittäin, alapuolella kaksi hopeista hanhen-
sulkakynää ristissä”. Aiheen perusteluksi hän mainitsi sen, että ”värit ovat Laitilan 
kunnanvaakunasta, puukenkä viittaa laitilalaisuuteen ja hanhensulkakynät kirjallisiin 
perinteisiin suvussa”.

Hallitus oudoksui kuitenkin puukenkäaihetta, jonka katsottiin viittaavan laitilalai-
seen käsityöperinteeseen, mutta sen ei nähty ilmentävän mitään varsinaisesti Simulan 
sukuun kuuluvaa. Heraldikko Suvisaari luonnostelikin uuden ehdotelman, jossa on 
”punaisella kilvellä nouseva hopeinen, kultavaruksinen kukonpää, saatteenaan laessa 
hopeinen hanhensulkakynä hirsittäin”. Tämäkään ehdotelma ei vielä täysin tyydyt-
tänyt hallituksen jäseniä, mutta hyväksynnän saanut sukuvaakuna syntyi kuitenkin 
Suvisaaren luonnostelemana sen pohjalta.

Simulan Sukuseuran hallituksen hakemuksesta Suomen Heraldinen Seura on 
huhtikuun 27. päivänä 1999 hyväksynyt sukuvaakunan merkittäväksi rekisteriinsä 
numerolla 904. Virallinen vaakunaselitys, joka on painettu myös sivulla 30 nähtävään 
vaakunadiplomiin, kuuluu seuraavasti: ”Punaisella kilvellä kaksi sulkakynää ristissä 
ja tyvestä nouseva kukonpää; kaikki hopeaa, paitsi kukon harja, heltat, nokka ja kieli 



28



29

kultaa”. Vaakuna-aiheen Suvisaari perustelee seuraavasti: ”Värit ja kukonpää viittaavat 
Laitilaan, kukonpää lisäksi suvun perinteisiin siipikarjanhoidon alalla. Sulkakynät 
kuvaavat kirjuriperinteitä suvussa”. Simulan Sukuseuran virallinen vaakuna on ku-
vattuna mm. tämän historiikin kannessa.

Vaakunaa voidaankin käyttää eri yhteyksissä suvun tunnuksena. Siihen pohjautuen 
hallitus teettikin turkulaisella alan ylityksellä Seri-Sipilä Oy:llä pöytästandaarin, joka 
valmistui kesäkuussa 1999. Suvun jäsenet osoittivat niin suurta kiinnostusta sitä koh-
taan, että ensimmäinen 50 standaarin erä myytiin loppuun jo syksyyn mennessä 150 
markan kappalehintaan. Näin hankittiin tulevia tarpeita varten 50 kappaleen lisäerä.
  

Ensimmäinen sukukirja

Pääosa vuoden 1999 kevääseen mennessä tallennetusta aineistosta julkistettiin Heimo 
Hiirsalmen kokoamassa Simulan Sukuseuran ensimmäisessä 94-sivuisessa sukukirjassa 
”Laitilan Vidilän Simulan emäntä Anna Leena Heikintyttären suku”, josta tuolloin 
käytettiin turhankin vaatimattomia ilmaisuja ”moniste” tai ”monistekirjanen”. Kirjan 
kantta komistaa värillinen sukuvaakuna. Kopio kannesta on sivulla 32.

Ensimmäisen sukukirjan oleellisimpana sisältönä ovat GENUS Senior -sukututki-
musohjelmaa käyttäen laaditut Anna Leenan ja hänen puolisonsa Samuelin esivanhem-
pien lomakkeet ja jälkeläistaulut. Lomakkeissa on tietoja kaikkiaan 42 Anna Leenan 
esivanhemmasta ja 67 Samuelin esivanhemmasta. Jälkeläistauluja henkilötietoineen 
kirjassa on kaikkiaan 283. Kirjan alussa on esipuhe ja hallituksen kertomus Simulan 
Sukuseuran alkuvuosien toiminnasta sekä Lea Simulan perimätietoihin perustuen luoma 
mielenkiintoinen henkilökuva Anna Leena Heikintyttärestä. Lisäksi sukukirjassa on 
jäljennös Simulan tilan vuoteen 1540 asti ulottuvia omistussuhteita osoittavasta kun-
niakirjasta täydennettynä nykyhetkeä vastaavaksi. Kirjasta, jota on myyty 50 markan 
hintaan, otettiin aluksi 100 kappaleen painos ja sen loputtua 50 kappaleen lisäpainos, 
joka sekin on lähes loppuunmyyty. Kirjan painopaikka on Karhukopio Oy Turussa. 
Vapaakappale on toimitettu Turun maakunta-arkistoon ja Turun Seudun Sukututkijat 
ry:n kirjastoon.



30



31

Simulan Sukuseuran pöytästandaari, jonka keskeisimpänä osana on sukuvaakuna.
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Kopio vuonna 1999 ilmestyneen sukukirjan kannesta.
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Suvun puu Simulan talon pihalle

Kesän 1997 sukujuhlan yhteydessä tehtyyn esitykseen perustuen joukko suvun edustajia 
kävi istuttamassa Simulan talon pihalle isännän Samuli Simulan 35-vuotissyntymäpäi-
vänä 28.5.1999 hänen valitsemansa puulajin, tammen, jonka on lahjoittanut tammien 
kasvatukseen erikoistunut suvun jäsen, kauppapuutarhuri Eero Nygren Salosta. Hänen 
lisäkseen istutustilaisuudessa olivat mukana Lea ja Seppo Simula, Heimo Hiirsalmi, 
Ismo Alitalo, Erkki Viitamaa sekä Maija, Samuli, Juho, Emil ja Sofia Simula.

Sukujuhla Salossa

Simulan Sukuseuran toinen sukujuhla ja sen yhteyteen liitetty ensimmäinen vuosi-
kokous pidettiin elokuun 21. päivänä 1999 Salossa Hotelli Rikalan tiloissa. Seuran 
sääntöjen 7. pykälän mukaan kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on 
toimitettava viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu 
kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se seuran kotipaikkakunnalla ilmes-
tyvässä sanomalehdessä. Hallitus päätti käyttää kumpaakin kutsumistapaa laajentaen 
sitä vielä niin, että henkilökohtainen kutsu lähetettiin jokaiselle sukuun kuuluvalle, 
jonka osoite oli tiedossa. Sivulla 34 on kopio kutsusta. Vähän eri tavoin muotoiltu 
kutsu julkaistiin Laitilan Sanomissa.

Tilaisuus, johon otti osaa noin 120 suvun edustajaa, aloitettiin lounaalla. Terveh-

Suvun puu on istutettu. Istuttajat vasemmalta Eero Nygren, Heimo Hiirsalmi, Ismo 
Alitalo, Lea Simula ja Samuli Simula edessään poikansa Emil sekä Seppo Simula.
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dyssanat lausui ennalta sovitusta poiketen sairastumisen vuoksi estyneenä olleen 
hallituksen jäsen Kirsi Vainio-Korhosen sijasta hänen pikkuserkkunsa Eija-Leena 
Koivunen. Sen jälkeen eläkkeellä oleva Muurlan kirkkoherra Esko Vainio siunasi 
mieleenpainuvien ajatusten kera ruoan.

Lounaan jälkeen pidetyn vuosikokouksen päätyttyä ryhdyttiin viettämään varsinais-
ta sukujuhlaa suvun edustajien esittämän ohjelman merkeissä. Juontotehtävästä vastasi 
kuten ensimmäisessäkin sukujuhlassa Laitilassa Marjaana Simula-Berg. Aluksi laulet-
tiin yhteisesti jo ensimmäiseen sukujuhlaan valmistunut teos ”Simulan sukujuurilla”. 
Ohjelma oli varsin musiikkipitoinen, pääosissa nuoret taiteilijat. Halikkolaiset Vahalan 
veljekset Oskari (6 v.) ja Jesse (9 v.) viihdyttivät juhlayleisöä yksinlauluesityksin sekä 
espoolaiset Haapasen sisarukset Aino (15 v.), Saima (17 v.) ja Lauri (19 v.) laulu- ja 
kitaramusiikkiesityksin Saiman säestäessä muita nuoria pianolla.

Varttuneemman väen musiikkitervehdyksen toivat sisarukset Elma Kleemola ja 
Mirja Vuola yhteislaulullaan sekä Yrjö Berg alttotorvellaan. Mieleenpainuva oli myös 
Lea Simulan Laitilan murteella pitämä pakina. Kirsi Vainio-Korhosen valmistelema 
esitelmä ”Simulan suvun historiaa” jäi valitettavasti hänen sairastuttuaan kuulematta. 

Kirkkoherra Esko Vainio piti ruokarukouksen.
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Haapasen sisarusten Saiman ja Ainon taidokasta lauluesitystä säesti isoveli Lauri.

Vahalan poikien Oskarin ja Jessen yksinlauluesitykset jäivät jokaisen mieleen.
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Sen asemesta Heimo Hiirsalmi kertoi siitä, miten sukututkimusta oli siihen mennessä 
tehty ja miten sitä oli tarkoitus jatkaa. Juhla päättyi yhteisesti laulettuun ”Varsinais-
suomalaisten lauluun” ja kahvihetkeen.

Ensimmäinen vuosikokous

Sääntömääräisen vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Heimo Hiirsalmi ja sihtee-
rinä Erkki Viitamaa. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marjaana 
Simula-Berg ja Lea Simula.

Kuultiin sihteerin ja rahastonhoitajan esittäminä yhteenvedot vuosien 1995-1998 
toimintakertomuksista ja tilinpäätöksistä sekä tilintarkastuskertomukset. Kunkin 
vuoden toimintaa ja taloutta koskevat asiakirjat olivat myös halukkaiden nähtävänä. 
Toiminta oli edennyt suunnitelmallisesti ollen vilkasta ja monipuolista. Tärkeänä 
pidettiin sitä, että Simulan Sukuseura oli rekisteröity ja sen myötä sille oli saatu viral-
lisesti hyväksytyt säännöt. Tilinpäätökset olivat jokaisena vuonna olleet positiiviset. 
Vuoden 1996 ylijäämä oli noin 100 jäsenen liittymis- ja jäsenmaksujen ansiosta jopa 
11.667,37 markkaa sekä vuonna 1997 2.924,29 markkaa ja vuonna 1998 6.384,03 

Lea Simula eläytyi esitykseensä ja osasi ottaa yleisönsä 
tuodessaan pakinan muodossa terveiset Laitilasta.
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markkaa taseen loppusumman ollessa vuoden 1998 lopussa 20.975,69 markkaa. 
Kuultuihin toiminta- ja tilikertomuksiin sekä tilintarkastajien lausuntoihin perustuen 
tilinpäätökset vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuosien 
1996-1998 tileistä ja hallinnosta. Kokous vahvisti vuoden 1996 perustamiskokouksen 
hyväksymän kolmikantaiselle kivijalalle rakentuvan suunnitelman pohjalle laaditun 
toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuosille 1999-2001. Liittymis- ja 
jäsenmaksut päätettiin pitää entisen suuruisina. 

Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimintakaudelle valittiin edelleen Heimo 
Hiirsalmi ja varapuheenjohtajaksi edelleen Samuli Simula. Muiksi hallituksen jäseniksi 
valittiin uudelleen Ismo Alitalo, Anneli Mustajoki, Kirsi Vainio-Korhonen ja Erkki 
Viitamaa. Omasta pyynnöstään hallitusvastuusta luopuneen Lea Simulan tilalle valittiin 
pääsuunnittelija Eija-Leena Koivunen Hämeenlinnasta. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi 
valittiin edelleen Hannu Elo ja Asko Raitamäki sekä varatilintarkastajiksi Mauri Karala 
ja Juhani Raitamäki.

Hallituksen esityksen mukaisesti Simulan Sukuseuran kunniajäseneksi no. 1 kut-
suttiin maanviljelijä Seppo Simula ja kunniajäseneksi no. 2 emäntä, pitäjäneuvos Lea 
Simula. Perusteluina olivat heidän ansionsa sukuseuran perustajina ja sukututkimuksen 
käynnistäjinä sekä erittäin aktiivinen toiminta seuran koko alkutaipaleen ajan.

Salon juhlaan ja vuosikokoukseen osallistui noin 120 suvun edustajaa.
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Todistuksena kunniajäsenyydestä Heimo Hiirsalmi ojensi Lea Simulalle kunniakir-
jan. Seppo Simula ei sairauden vuoksi ollut vastaanottamassa kunniakirjaansa.

Sukuseuran toiminta hallituskaudella 1999-2002

Vuoden 1999 vuosikokouksessa valittu hallitus piti toimikauden aikana kuusi kokousta, 
vuosina 1999 ja 2000 yhden kokouksen sekä vuosina 2001 ja 2002 kaksi kokousta. 
Kokouksissa on pöytäkirjoihin merkitty kaikkiaan 64 pykälää. Hallituksen jäsenet 
ovat olleet kokouksissa läsnä seuraavasti: Heimo Hiirsalmi, Anneli Mustajoki, Samuli 
Simula ja Erkki Viitamaa kuusi kertaa, Ismo Alitalo ja Eija-Leena Koivunen neljä 
kertaa sekä Kirsi Vainio-Korhonen kolme kertaa.

Loppuvuosi 1999

Simulan Sukuseuran hallitus piti välittömästi perustamiskokouksen jälkeen 21. päivänä 
elokuuta 1999 Hotelli Rikalassa järjestäytymiskokouksen, jossa sihteeriksi valittiin 
edelleen Erkki Viitamaa ja  rahastonhoitajaksi edelleen Anneli Mustajoki. 

Seuraavaa sukukirjaa valmistelemaan asetettiin toimikunta, johon valittiin Heimo 
Hiirsalmi, Kirsi Vainio-Korhonen ja Erkki Viitamaa.
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Sukututkimus

Sukututkimuksen tietojen  keruuta jatkettiin niin, että vuoden loppuun mennessä rekis-
teriin oli tallennettu merkintöjä yhteensä 1182 sukuun kuuluvasta henkilöstä ja heidän 
puolisostaan, joistakin kuitenkin vain nimi. Näistä 42 on Simulan suvun kantaäidin 
Anna Leena Heikintyttären esivanhempia ja 67 hänen ensimmäisen puolisonsa Samuel 
Mikonpojan esivanhempia.

Muu toiminta

Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin koskien nimenkirjoittajaa sihteerin osalta postitet-
tiin 26.8. ja muutos rekisteröitiin Patentti ja rekisterihallituksessa 31.8.1999.

Kukkatervehdyksellä muistettiin tilintarkastajana toiminutta Asko Raitamäkeä 
hänen täyttäessään 50 vuotta.

Vuosi 2000

Sukuseuran hallitus kokoontui vuonna 2000 vain kerran, helmikuun 24. päivänä Hotelli 
Ateljeen Alvar Aalto –kabinetissa Turussa. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksessa 
oli kutsuttuna mukana Lea Simula.

Sukututkimus

Sukututkimuksen henkilötietojen keruuta ja tallentamista jatkettiin aikaisempaan ta-
paan. Vuoden lopussa rekisterissä oli maininta kaikkiaan 1286 henkilöstä. Anna Leena 
Heikintyttären jälkeläisiä koskevaa täydentävää tietoa saatiin pääasiassa postittamalla 
perhetaulukaavakkeita suvun edustajille. Muutamat aktiiviset henkilöt ottivat myös 
yhteyttä tutustuttuaan vuonna 1999 ilmestyneeseen suvun ensimmäiseen kirjalliseen 
tuotteeseen. Sukututkija Kalevi Kajala täydensi esivanhempien luetteloa käymällä 
läpi etenkin Laitilan, Kalannin ja Vehmaan historiakirjoja syntyneiden, vihittyjen ja 
kuolleiden osalta sekä rippi- ja pääkirjoja. Hän sai lisätietoa myös Suomen Asutuksen 
Yleisluettelosta koskien edellä mainittuja kuntia.

Hallituksen asettama kolmihenkinen sukukirjatoimikunta piti kokouksen huhtikuun 
27. päivänä seuran sihteerin Erkki Viitamaan työpaikalla A-Vakuutus Oy:n neuvotte-
luhuoneessa Turussa. Toukokuun 10. päivänä postitetulla kirjeellä toimikunta lähestyi 
suvun jäseniä toivoen, että mahdollisimman moni sukuun kuuluva lähettäisi kirjaa 
varten erilaista materiaalia, kuten kirjoituksia ja/tai valokuvia.
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Muu toiminta

Hallitus käynnisti vuoden 2000 alkupuolella suvun vaakunaan perustuvan pienoisryi-
jyn suunnittelun ja valtuutti Lea Simulan tilaamaan laitilalaiselta käsi- ja taideteol-
lisuusopettaja Outi Kaskelta ehdotuksen Simulan suvun vaakunaryijyksi. Vuoden 
loppupuolella Outi Kaski toimitti suunnittelemansa malliehdotuksen hallituksen 
arvioitavaksi.

Eräät iäkkäämmät suvun edustajat esittivät toivomuksen, että yhteisiin tilaisuuksiin 
kokoonnuttaisiin useammin kuin säännöt edellyttävät. He katsoivat kolmen vuoden 
välin olevan liian pitkän. Näin hallitus päättikin ryhtyä toimenpiteisiin kirkkopyhän 
järjestämiseksi Laitilassa 2001 mahdollisimman lähellä suvun kantaäiti Anna Leenan 
syntymäpäivää 24. maaliskuuta. Lea Simula lupautui hoitamaan tilaisuuden valmis-
telun.

Simulan Sukuseuran perustajajäsen ja vuosikokouksessa elokuun 21. päivänä 
1999 kunniajäseneksi no. 1 kutsuttu maanviljelijä Seppo Simula kuoli toukokuun 6. 
päivänä 2000. Puheenjohtaja ja sihteeri edustivat seuraa siunaustilaisuudessa Laitilan 
kirkossa ja muistotilaisuudessa Laitilan seurakuntatalossa sekä laskivat kukkalaitteen 
hänen arkulleen.

 
Vuosi 2001

Hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksen helmikuun 26. päivänä A-Vakuutus 
Oy:n neuvotteluhuoneessa Turussa ja toisen kokouksen marraskuun 21. päivänä 
Vakka-Suomen Osuuspankin kerhohuoneessa Laitilassa. Hallituksen jäsenten lisäksi 
ensimmäisessä kokouksessa olivat kutsuttuina mukana sukuseuran kunniajäsen Lea 
Simula sekä Anna Leenan tyttären Kustaava Sofian sukuhaaran edustajat Marjaana 
Maula ja Arto Haloila.

Kirkkopyhää koskeva ilmoitus julkaistiin Laitilan Sanomissa, ja siitä tiedotettiin jo 
helmikuun alussa lähetetyssä jäsenkirjeessä, josta on kopio sivulla 42. Kirjeessä sihteeri 
muistutti myös sukukirjaan ja pöytästandaariin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Vuoden 2001 eli siis toisen toimikauden lopussa Simulan Sukuseurassa oli 150 
maksanutta jäsentä, joista yksi kunniajäsen, Lea Simula, ja yhdeksän muuta ainaisjä-
sentä sekä lisäksi joukko nuorisojäseniä.
 

Sukututkimus

Vuoden 2001 alussa Simulan Sukuseuralle hankittiin Seinäjoella toimivalta ATK-Pal-
velu Luhtasaarelta monia lisämahdollisuuksia sisältävä Sukujutut-sukututkimusohjel-
ma, jonka hinta oli 560 markkaa. Heimo Hiirsalmi otti uuden ohjelman välittömästi 
käyttöön. Seppo Luhtasaari on päivittänyt ohjelman myöhemmin useita kertoja ottaen 
huomioon käyttäjien toivomuksia. Sukututkimuksen henkilötietojen keruu jatkui aiem-
paan tapaan, mutta nyt tallennus tapahtui uutta sukututkimusohjelmaa käyttäen. Myös 
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GENUS Senior –ohjelmalla tallennetut tiedot siirrettiin Sukujutut-ohjelmaan.
Sen jälkeen kun ensimmäistä sukukirjaa varten kerätty aineisto oli toimitettu kirjapai-
noon eli kesäkuun 1. päivänä 1999 tuli voimaan uusi henkilötietolaki. Sen sukutut-
kimusta koskeva 18 § kuuluu: ”Sukututkimusta varten pidettävään henkilörekisteriin 
saa muilta kuin 8 §n 1 momentissa säädetyillä perusteilla kerätä ja tallentaa sukuun 
kuuluvasta henkilöstä ja tämän aviopuolisosta rekisterin tarkoituksen kannalta tar-
peelliset yksilöintitiedot samoin kuin muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset 
henkilötiedot sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten, jollei rekisteröity ole kieltänyt 
itseään koskevien tietojen keräämistä ja tallentamista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua sukututkimusrekisteriä varten saa henkilörekis-
teristä luovuttaa ne tiedot, jotka rekisterinpitäjällä on 1 momentin mukaan oikeus 
kerätä ja tallentaa tällaiseen rekisteriin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luo-
vuttamista.”

Edellä viitattu 8 §n 1 momentti puolestaan kuuluu: ”Henkilötietoja saa käsitellä 
ainoastaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella.”

Puheenjohtaja otti puhelimitse yhteyden Tietosuojavaltuutetun toimiston  toimis-
topäällikkö Maija Kleemolaan ja varmisti, että henkilötietojen tallentaminen rekis-
teriin ja myöhempi julkistaminen sukukirjassa tapahtuu varmasti henkilötietolakia 
noudattaen. 

Syksyn 2001 aikana postitettiinkin 230 Simulan suvun täysi-ikäiselle jäsenelle tietojen 
täydentämistä ja oikeellisuuden toteamista varten Sukujutut-ohjelman mahdollistamat 
esitäytetyt  sukutaulut. Ne pyydettiin palauttamaan oheen liitetyssä postimerkillä va-
rustetussa kirjekuoressa ja varmentamaan allekirjoituksella, että tiedot saa julkistaa 
sukukirjassa. Kertomusvuoden aikana niistä palautettiin 115 kappaletta eli tasan 50 
prosenttia.

Sivulla 44 on esimerkkinä Heimo Hiirsalmelle tarkistusta varten 27.5.2005 toi-
mitettu sukutaulu, johon asianomainen voi tarvittaessa tehdä korjauksia ja lisäyksiä. 
Allekirjoitus oikeuttaa tietojen julkistamisen esimerkiksi sukukirjassa. Lapsista Juhasta 
ja Petristä on taulussa vain nimeä sekä syntymäaikaa ja -paikkaa koskeva merkintä, 
sillä täysi-ikäisinä heillä on vastuu oman sukutaulun tietojen tarkentamisesta ja mah-
dollisesta allekirjoittamisesta.

Kertomusvuoden loppuun mennessä rekisteriin oli merkitty maininta kaikkiaan 1936 
henkilöstä. Heistä 765 on Simulan suvun kantaäidiksi valitun Anna Leena Heikintyt-
tären ja hänen ensimmäisen puolisonsa Samuel Mikonpojan jälkeläisiä, 348 näiden 
puolisoita, 94 Anna Leenan esivanhempia ja 98 Samuelin esivanhempia sekä 500 
Anna Leenan sisarusten jälkeläisiä ja heidän puolisoitaan. Tiedot on yksilöity sivulla 
45 olevassa laskelmassa. Jälkeläisiä koskevaa täydentävää tietoa saatiin pääasiassa 
loppuvuoden aikana palautettujen sukutaulujen kautta. Muutamat henkilöt ottivat myös 
yhteyttä ja ilmoittivat sukuun syntyneistä lapsista tai kuolleista henkilöistä.
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Kirkkopyhä

Simulan Sukuseura vietti ensimmäisen kerran kirkkopyhää Laitilassa Marian ilmes-
tymispäivänä 25. maaliskuuta eli Anna Leenan syntymäpäivää seuraavana päivänä. 
Tapahtuman pääorganisaattorina toimi Lea Simula. Ennen kirkonmenoa kokoonnuttiin 
Simulan suvun muistoristille ja sukuhaudalle sytyttämään kynttilät. Kello 10 alkaneen 
jumalanpalveluksen toimitti kirkkoherra Kari Aalto osoittaen sanansa myös paikalla 
olleille Simulan suvun edustajille.

Simulan suvun muistoristi ja sukuhauta Laitilan kirkkomaalla.

Kirkonmenon jälkeen kokoonnuttiin yhteiseen lounastilaisuuteen seurakuntatalolle, 
jossa puhuivat sukuseuran puheenjohtaja Heimo Hiirsalmi ja kirkkoherra Kari Aalto. 
Musiikista vastasi kanttori Tero Kajantola. Lounastilaisuudessa oli läsnä 54 suvun 
jäsentä. Myös Laitilan Sanomat huomioi Simulan Sukuseuran kirkkopyhän näyttä-
västi maaliskuun 28. päivän numerossaan. Sivulla 47 nähtävän artikkelin laatija oli 
sukujuhlassa mukana ollut kirkkoherran rouva Helena Aalto.

Muu toiminta

Hallituksen asettama sukukirjatoimikunta ei kokoontunut toista kertaa, vaan hoiti 
julkaisua koskevat asiat puhelinneuvotteluna. Kaikki julkaistavaksi lähetetyt artikkelit 
käsittelivät Anna Leenan poikien Samuelin ja Johan Henrikin sukuhaaroja. Näin hallitus 
päätti sukukirjatoimikunnan esityksestä, että valmisteilla olevassa toisessa Simulan 
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sukua koskevassa kirjassa keskitytään yksinomaan näihin kahteen sukuhaaraan.
Vuoden 2001 alkupuolella hallitus teetti mallikappaleen Outi Kasken suunnittele-

masta 28x28 cm:n kokoisesta pienoisryijystä. Mallikappale oli nähtävänä mm. kirk-
kopyhän lounastilaisuudessa. Laitilalainen Ritva Maikola oli halukas valmistamaan 
vaakunaryijyjä joko 28x38 cm:n tai 45x65 cm:n kokoisena. Pienemmän ryijyn hinta 
olisi ollut 500 mk + arvonlisävero ja isomman ryijyn hinta 950 mk + arvonlisävero. 
Kiinnostusta vaakunaryijyjen teettämiseksi ei kuitenkaan ole ilmennyt.

Lokakuun 19. päivänä 2001 seuran edustajat kävivät onnittelemassa kunniajäsen 
Lea Simulaa hänen viettäessään 75-vuotissyntymäpäiväänsä Laitilan seurakuntatalossa. 
Onnittelukäynnillä olivat hallituksesta mukana Ismo Alitalo, Heimo Hiirsalmi, Anneli 
Mustajoki ja Erkki Viitamaa kukin puolisoineen. Luonnollisesti mukana oli myös Lean 
poika varapuheenjohtaja Samuli Simula Maija-vaimonsa ja lastensa kanssa.

Alkuvuosi 2002

Sukuseuran hallitus kokoontui vuonna 2002 ennen sukujuhlaa ja vuosikokousta kak-
si kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin helmikuun 26. päivänä A-Vakuutus Oy:n 
neuvotteluhuoneessa Turussa. Tässä kokouksessa tehtiin lopullinen päätös siitä, että 
kesän sukujuhla ja vuosikokous pidetään Piikkiössä. Aiemmin suunnitelmissa olleen 
Espoon katsottiin olevan niin etäällä Laitilasta, että osanottajien määrä saattaisi jäädä 
vähäiseksi. Juhla- ja kokouspäiväksi vahvistui 11. elokuuta. Kokous saatettiin tiedoksi 
Laitilan Sanomissa heinäkuun 19. päivänä julkaistulla kutsulla sekä kaikille sukuun 
kuuluville, joiden osoite oli tiedossa, lähetetyllä henkilökohtaisella kutsulla.

Toinen hallituksen kokous pidettiin toukokuun 29. päivänä Heimo ja Arla Hiirsal-
men vapaa-ajanasunnossa Piikkiössä.
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Sukututkimus

Etenkin kertomusvuoden keväällä rekisteriin tallennettujen henkilöiden lukumäärä 
lisääntyi niin, että se vuosikokoukseen mennessä oli jo 2108. Heistä 782 oli Anna 
Leenan ja hänen puolisonsa Samuelin jälkeläisiä. Niihin Samuelin sukuhaaran edus-
tajiin, jotka eivät palauttaneet heille vuonna 2001 postitettua sukutaulua, otettiin 
yhteys puhelimitse. Kaikilta kyseisen sukuhaaran täysi-ikäisiltä jälkeläisiltä saatiin 
lupa julkaista heitä ja heidän perhettään koskevat tiedot sukukirjassa.

Toinen sukukirja

Heimo Hiirsalmen Sukujutut-ohjelmaa käyttäen kokoama, Simulan Sukuseuran toi-
mittama ja Karhukopio Oy:n painama toinen sukukirja, jonka pääotsikko on ”Laitilan 
Vidilän Simulan emäntä Anna Leena Heikintyttären suku” sekä alaotsikot ”Samuel 
Samuelinpojan sukuhaara” ja ”Johan Henrik Samuelinpojan sukuhaara”, julkistettiin 
elokuun 11. päivän sukujuhlassa Piikkiössä. 

Kirja on ulkoasultaan edeltäjänsä kaltainen, ja sen sisältö noudattelee ensimmäisen 
kirjan mukaista järjestystä. Siinä keskitytään, kuten nimikin osoittaa, kuvaamaan Anna 
Leenan poikien ja heidän jälkeläistensä elämänvaiheita. Esipuheen ja sukuseuran 
toimintaa selvittävän esityksen lisäksi 206-sivuisessa sukukirjassa on 17 artikkelia 
sekä 109 esivanhempien sukutaulua ja 171 jälkeläisten sukutaulua. Kirjan artikkelit ja 
niiden kirjoittajat käytät ilmi sivulle 52 kopioidusta kirjan sisältösivusta. Kirjoittajat 
ovat kaikki, lukuun ottamatta yhtä sukupolvea nuorempia Leena Teräsvasaraa ja Erkki 
Viitamaata, Anna Leenan neljännen polven jälkeläisiä tai heidän puolisoitaan eli suku-
laisuussuhteeltaan pikkuserkkutasoa. Näin on luonnollista, että artikkelit käsittelevät 
pääasiassa heidän isovanhempiensa ja vanhempiensa elämänvaiheita. 

Artikkelien kirjoittajien lisäksi arvokasta apua antoivat useat muutkin henkilöt. 
Tuula Huhtamäki täydensi mm. isoisänsä vanhempia Aina Sofia ja Juho Fridolf 
Hiirsalmea koskevia tietoja perehtymällä kirkkoherranvirastojen ja Turun maakun-
ta-arkiston asiakirjoihin. Piikkiön historian toisen osan kirjoittaja Tapio Manninen 
antoi  käyttöön kokoamansa rovasti Johan Henrik Heinistä koskevat asiakirjatiedot 
ja Aura-sanomalehden artikkelit. Ylistaron seurakunnan historiaa kirjoittava Jussi 
Kangas puolestaan toimitti tietoja rovasti Heinisen Ylistaron virkakaudelta sekä hä-
nen tyttärensä Eveliinan elämänvaiheista. Piikkiöläiseltä, kokeneelta sukututkijalta 
ja sukukirjan kirjoittajalta, maisteri Eero Hanhijärveltä sukukirjan kokoaja Heimo 
Hiirsalmi sai arvokkaita neuvoja.

Kirjasta otettiin sukujuhlassa myytäväksi 100 kappaleen painos ja hyvän menekin 
vuoksi lokakuussa toinen 100 kappaleen painos. Kirjan hinnaksi on sovittu 20 euroa. 
Vapaakappaleet on toimitettu Sukuseurojen keskusliiton arkistoon, Turun maakunta-
arkistoon,  Turun Seudun Sukututkijat ry:n kirjastoon, Piikkiön seurakunnalle, Laitilan 
ja Piikkiön kirjastoihin sekä Eero Hanhijärvelle, Tuula Huhtamäelle, Kalevi Kajalalle, 
Jussi Kankaalle ja Tapio Manniselle. 
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Kopio vuonna 2002 ilmestyneen sukukirjan kannesta.
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Sukujuhla Piikkiössä

Simulan Sukuseuran kolmas sukujuhla ja toinen sääntömääräinen vuosikokous järjes-
tettiin elokuun 11. päivänä 2002 Piikkiössä. Tilaisuus alkoi klo 10 jumalanpalveluksella 
kirkossa. Kappalainen Antti Ijäs huomioi saarnassaan myös sukujuhlaan saapuneet 
painottaen suvun ja perheen merkitystä. Kanttorina toimi Elina Haavisto-Virtanen. 
Jumalanpalveluksen jälkeen Piikkiön historiaan perehtynyt ja oppaanakin toimiva 
maisteri Eero Hanhijärvi kertoi lyhyesti kirkon vaiheista. Kirkosta siirryttiin neljän 
sukuhaudan kautta seurakuntataloon. Näissä haudoissa, joille oli ennen kirkonmenoa 
sytytetty kynttilät, ovat viimeisen leposijansa saaneet vuonna 1867 syntynyt Simulan 
talon tytär Aina Sofia Hiirsalmi ja hänen puolisonsa Juho Fridolf sekä heidän kolme 
poikaansa puolisoineen ja yksi pojanpoika.

Seurakuntatalossa Heimo Hiirsalmi toivotti tervetulleiksi juhlaan saapuneet noin 
90 Simulan Suvun edustajaa. Yhteisesti veisatun ruokavirren jälkeen saatiin nauttia 
pitoemäntä Liisa Hovin valmistama ja tarjoilema maukas lounas.

Lounaan ja sen jälkeen pidetyn vuosikokouksen päätyttyä ryhdyttiin viettämään 
varsinaista sukujuhlaa Heimo Hiirsalmen toimiessa juontajana. Aluksi laulettiin yh-
teisesti ”Simulan sukujuurilla”. Tämän jälkeen kunniajäsen, Laitilan murteen taitaja, 
pitäjäneuvos Lea Simula toi tervehdyksen Simulan Sukuseuran kotikaupungista. Suvun 
nuorista edustajista veljekset Oskari (8v.) ja Jesse (11.) Vahala sekä Tomi Hiirsalmi 
(12v.) viihdyttivät juhlayleisöä taidokkain lauluesityksin. Varttuneemman väen terveh-
dyksen toivat sisarukset Elma Kleemola ja Mirja Vuola itse sanoittamallaan laululla. 
Siinä he mm. muistelivat vieraskäyntiä, jonka olivat tehneet yhdessä mammansa 

Juhlayleisö kuuntelee hartaana Carmeninae-kuoron vaikuttavaa esitystä ”Elämänkaari”.



54

Kanttori Elina Haavisto-Virtanen (oikealla) johtaa Carmeninae-naiskuoroa.

Isä Ilkka Hiirsalmi esittelee laulut, jotka hänen poikansa Tomi taidolla tulkitsi.
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Marian kanssa ennen talvisotaa Piikkiöön. Mieleenpainuva oli myös piikkiöläisen, 
useissa kansallisissa viihdelaulukilpailuissa palkintosijoille yltäneen, kanttori Elina 
Haavisto-Virtasen johtaman Carmeninae-naiskuoron noin 40 minuutin mittainen esitys 
”Elämänkaari”, jossa he kävivät läpi ihmisen elämän aina syntymästä vanhuusvuosiin 
asti. Juhla päättyi yhteisesti laulettuun ”Varsinaissuomalaisten lauluun” ja keskuste-
luhetkeen kahvitarjoilun kera.

Laitilan Sanomat huomioi sukujuhlan julkaisemalla Lea Simulan aihetta koskevan 
artikkelin elokuun 14. päivän numerossaan.

Elma Kleemolan ja Mirja Vuolan lauluesitys

1. 6.
”Vetäneekö ryppyihin se monen teistä taulun, Heimon kanssa hyvin sujui puttipallopeli,

kun me tässä esitämme laililalaisen laulun. vaikka vähän kanssamme hän siinä juonitteli.

Sumffatiritiralla, suutaan soittamalla Sumffatiritiralla, pakoon juoksemalla

tämä sakki elantonsa ansainnut on.” pälkähästä itsensä hän aina pelasti.

2. 7.

Tämä oli lainausta Vaarin pakinasta, Pienet jekut himmennä ei haltioitumista,

kun hän muinoin kertoeli meiltä Laitilasta. usein vielä muistelemme kesää onnellista.

Sumffatiritiralla, hieman matkimalla Sumffatiritiralla, muistelemalla

laulelemme Simulasta, sukujuuresta. siskon kera hymyellään usein vieläkin.

3. 8.

Vidilässä vartuttihin myös me kaksi flikkaa, Suuremmoisen työn on tehnyt Heimo-kuomasemme,

eipä liene harrastuksiss suurempata vikkaa. eipä ole ”jänistänyt”, häntä ihailemme.

Sumffatiritiralla, multaa kuokkimalla Sumffatiritiralla, jäsenet kokoomalla

selkää sekä hartioita rasitettu on. urakkansa valtavan hän suorittanut on.

4. 9.

Lapsuutemme rattoisasti kului Vidilässä, Emmeköhän huuda hälle tässä eläköötä

se huolettomin aika ain on ihmiselämässä. toivottaen ett edelleen hän jaksaa pitää jöötä.

Sumffatiritiralla, enimmäkseen kotosalla Sumffatiritiralla, kaikki seisomalla

kesät, talvet siihen aikaan vietettihin. kolme kertaa kuulukohon hälle eläkööt!

5.

Riemuisena muistamme sen ihanaisen hetken,

kun mamma meille suunnitteli Piikkiöhön retken.

Sumffatiritiralla, riemu rinnan alla

saavuttiin me Rauhalahan Ainan kotihin.
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Simulan Sukuseuran toinen vuosikokous järjestettiin elokuun 11. päivänä Piikkiön

seurakuntatalossa. Kokouksen aluksi kunnioitettiin hiljaisella hetkellä elokuun 3. päivänä

kuolleen Simulan talon tyttären, rahastonhoitaja Anneli Mustajoen äidin Kerttu Tyyne Vippolan

muistoa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heimo Hiirsalmi ja sihteerinä Erkki Viitamaa sekä

pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina Lea Simula ja Samuli Simula.

Kuultiin yhteenvedot vuosien 1999-2001 toimintakertomuksista ja tilinpäätöksistä sekä

tilintarkastuskertomukset. Kunkin vuoden toimintaa ja taloutta koskevat asiakirjat olivat myös

halukkaiden nähtävänä. Toiminta oli edennyt laaditun suunnitelman mukaisesti johtavana

ajatuksena edelleenkin perustamiskokouksessa Simulan Sukuseuralle hyväksytty kolmikantainen

kivijalka. Sukuseuran jäsenmäärä oli kasvanut ja sukututkimus edennyt tulosten julkaisuasteelle

asti sekä sukulaiset olivat voineet tavata toisiaan sukujuhlan ja kirkkopyhän yhteydessä. Talous

oli tilikauden päättyessä vakaalla pohjalla, vaikkakin tilinpäätös vuonna 1999 jäi etenkin

sukukirjan julkaisemiseen liittyvien kustannusten johdosta 3.462,88 markkaa negatiiviseksi.

Vuosina 2000 ja 2001 tilinpäätökset sen sijaan olivat positiivisia. Vuoden 2000 ylijäämä oli

2.602,19 markkaa ja vuoden 2001 2.261,92 markkaa. Taseen loppusumma oli 22.376,92

markkaa. Kuultuihin toiminta- ja tilikertomuksiin sekä tilintarkastajien lausuntoihin perustuen

tilinpäätökset vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuosien 1999-2001

tileistä ja hallinnosta.

Kokous vahvisti vuosille 2002-2004 toimintasuunnitelman, joka edelleen noudatti varsin

tarkoin hyväksi koettua kolmikantaista linjaa, sekä tulo- ja menoarvion. Vuoden 2002 alusta

Suomen rahayksiköksi tuli euro. Seuran liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää
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Sumffatiritiralla, suutaan soittamalla Sumffatiritiralla, pakoon juoksemalla

tämä sakki elantonsa ansainnut on.” pälkähästä itsensä hän aina pelasti.

2. 7.

Tämä oli lainausta Vaarin pakinasta, Pienet jekut himmennä ei haltioitumista,

kun hän muinoin kertoeli meiltä Laitilasta. usein vielä muistelemme kesää onnellista.

Sumffatiritiralla, hieman matkimalla Sumffatiritiralla, muistelemalla
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seurakuntatalossa. Kokouksen aluksi kunnioitettiin hiljaisella hetkellä elokuun 3. päivänä

kuolleen Simulan talon tyttären, rahastonhoitaja Anneli Mustajoen äidin Kerttu Tyyne Vippolan

muistoa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heimo Hiirsalmi ja sihteerinä Erkki Viitamaa sekä

pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina Lea Simula ja Samuli Simula.

Kuultiin yhteenvedot vuosien 1999-2001 toimintakertomuksista ja tilinpäätöksistä sekä

tilintarkastuskertomukset. Kunkin vuoden toimintaa ja taloutta koskevat asiakirjat olivat myös

halukkaiden nähtävänä. Toiminta oli edennyt laaditun suunnitelman mukaisesti johtavana
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tarkoin hyväksi koettua kolmikantaista linjaa, sekä tulo- ja menoarvion. Vuoden 2002 alusta

Suomen rahayksiköksi tuli euro. Seuran liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää
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Sukuseuran toinen vuosikokous

Simulan Sukuseuran toinen vuosikokous järjestettiin elokuun 11. päivänä Piikkiön 
seurakuntatalossa. Kokouksen aluksi kunnioitettiin hiljaisella hetkellä elokuun 3. 
päivänä kuolleen Simulan talon tyttären, rahastonhoitaja Anneli Mustajoen äidin 
Kerttu Tyyne Vippolan muistoa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heimo Hiirsalmi 
ja sihteerinä Erkki Viitamaa sekä pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina Lea 
Simula ja Samuli Simula.

Kuultiin yhteenvedot vuosien 1999-2001 toimintakertomuksista ja tilinpäätöksistä 
sekä tilintarkastuskertomukset. Kunkin vuoden toimintaa ja taloutta koskevat asiakir-
jat olivat myös halukkaiden nähtävänä. Toiminta oli edennyt laaditun suunnitelman 
mukaisesti johtavana ajatuksena edelleenkin perustamiskokouksessa Simulan Suku-
seuralle hyväksytty kolmikantainen kivijalka. Sukuseuran jäsenmäärä oli kasvanut 
ja sukututkimus edennyt tulosten julkaisuasteelle asti sekä sukulaiset olivat voineet 
tavata toisiaan sukujuhlan ja kirkkopyhän yhteydessä. Talous oli tilikauden päättyessä 
vakaalla pohjalla, vaikkakin tilinpäätös vuonna 1999 jäi etenkin sukukirjan julkaise-
miseen liittyvien kustannusten johdosta 3.462,88 markkaa negatiiviseksi. Vuosina 
2000 ja 2001 tilinpäätökset sen sijaan olivat positiivisia. Vuoden 2000 ylijäämä oli 
2.602,19 markkaa ja vuoden 2001 2.261,92 markkaa. Taseen loppusumma oli 22.376,92 
markkaa.  Kuultuihin toiminta- ja tilikertomuksiin sekä tilintarkastajien lausuntoihin 
perustuen tilinpäätökset vahvistettiin ja hallitukselle  myönnettiin tili- ja vastuuvapaus 
vuosien 1999-2001 tileistä ja hallinnosta. 

Varttuneemman väen laulutervehdyksen juhlaan toi-
vat sisarukset Elma Kleemola ja Mirja Vuola.
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Kokouksen sihteeri Erkki Viitamaa luki yhteenvedon vuosien 1999-2001 toiminnasta.

Kokous vahvisti vuosille 2002-2004 sivulla 58 nähtävän toimintasuunnitelman, 
joka edelleen noudatti varsin tarkoin hyväksi koettua kolmikantaista linjaa, sekä 
tulo- ja menoarvion. Vuoden 2002 alusta Suomen rahayksiköksi tuli euro. Seuran 
liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää mahdollisimman lähellä entisiä pyöristäen ne 
täysiin euroihin. Näin liittymismaksuksi tuli 34 euroa perheeltä vielä kokona olevat 
lapset mukaan lukien ja 17 euroa yksinäiseltä henkilöltä. Jäsenmaksuksi päätettiin 5 
euroa/vuosi 18 vuotta täyttäneeltä henkilöltä.

Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin edelleen Heimo 
Hiirsalmi ja varapuheenjohtajaksi edelleen Samuli Simula. Muiksi hallituksen jäseniksi 
valittiin uudelleen Anneli Mustajoki ja Erkki Viitamaa sekä uusina jäseninä eläkkeellä 
oleva toiminnanjohtaja Jouko Järvinen Espoosta, fysioterapeutti Hanna Laiho Mietoi-
sista ja ylisähköasentaja Jyrki Vainio Salosta. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin 
edelleen Hannu Elo ja Asko Raitamäki sekä varatilintarkastajiksi Mauri Karala ja 
Juhani Raitamäki.
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Sukuseuran toiminta hallituskaudella 2002-2005

Vuoden 2002 vuosikokouksessa valittu hallitus piti kuusi kokousta, vuosina 2002 ja 
2004 yhden kokouksen sekä vuosina 2003 ja 2005 kaksi kokousta. Pöytäkirjoihin 
merkittiin kaikkiaan 67 pykälää. Hallituksen jäsenet ovat ottaneet osaa kokouksiin seu-
raavasti: Heimo Hiirsalmi, Jouko Järvinen, Anneli Mustajoki, Samuli Simula ja Erkki 
Viitamaa kuusi kertaa sekä Jyrki Vainio viisi kertaa ja Hanna Laiho neljä kertaa.

Loppuvuosi 2002

Sukuseuran vasta valittu hallitus piti välittömästi sukujuhlan jälkeen elokuun 11. päi-
vänä Piikkiön seurakuntatalossa järjestäytymiskokouksen, jossa sihteeriksi valittiin 
edelleen Erkki Viitamaa ja rahastonhoitajaksi Anneli Mustajoki.

Anna Leenan tyttärien ja heidän jälkeläistensä elämänvaiheita käsittelevän kir-
jan aikaansaamiseksi pidettiin lokakuun 27. päivän iltana A-Vakuutus Oy:n tiloissa 
neuvottelu, jossa olivat mukana puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi Amanda Helenan 
sukuhaaraa edustamassa Jyrki Vainio ja Kustaava Sofian sukuhaaraa edustamassa 
Hanna Laiho. Sovittiin, että Jyrki Vainio ja Hanna Laiho kääntyvät omien sukulaistensa 
puoleen osoitetietojen hankkimiseksi, sukutaulutietojen täydentämiseksi ja artikkelien 
kirjoittajien löytämiseksi.

Vuosi 2003

Hallitus kokoontui vuonna 2003 kaksi kertaa, helmikuun 26. päivänä A-Vakuutus 
Oy:n kahviossa Turussa ja heinäkuun 29. päivänä Jouko ja Ritva Järvisen vapaa-ajan 
asunnolla Lohjan kaupungin Kouvolan kylässä. 

Sukututkimus

Edellisenä vuonna tehdyn suunnitelman mukaisesti jatkettiin tietojen keruuta koskien 
lähinnä Amanda Helena Samuelintytär Koskisen ja Kustaava Sofia Samuelintytär Hei-
nisen jälkeläisiä. Näiden sukuhaarojen edustajille postitettiin Jyrki Vainion ja Hanna 
Laihon toimesta perhetaulu- ja lisätietokaavakkeita. Vaikkakin palaute tältä osin oli 
varsin vähäistä, oli rekisteriin tallennettu tietoja vuoden loppuun mennessä kaikkiaan 
2153 Simulan sukuun kuuluvasta tai siihen läheisesti liittyvästä henkilöstä. Anna 
Leenan tyttäriä koskevaa sukukirjaa ei kuitenkaan lähivuosina saatane aikaan, koska 
yhtään artikkelinkirjoittajaehdokasta ei ole ilmoittautunut. Heidän esivanhempiensa ja 
jälkeläistensä henkilötiedot voidaan tosin haluttaessa julkistaa sukutauluja sisältävän 
vihkosen muodossa, kunhan ensin rekisteriin merkityt tiedot tarkistutetaan ja täyden-
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netään sekä asianomaisilta suvun jäseniltä saadaan julkistamisoikeus.
Vahtolainen sukututkimusta harrastava Terttu Kallio otti yhteyttä puheenjohtajaan 

ja lähetti seuralle kokoamansa kirjasen ”Wiikin suku”. Siitä käy ilmi, että hän liittyy 
Simulan sukuun kantaäiti Anna Leenan sedän 6.10.1784 syntyneen Simulan talon 
pojan, suutari Kalle Juhonpojan kautta. Hallitus toimitti Terttu Kalliolle toisen suku-
kirjan vapaakappaleena.

Muu toiminta 

Hallituksen tekemällä päätöksellä hankittiin alan erikoisyritykseltä, Pinssiset Oy:ltä 
250 kpl Simulan Sukuseuran vaakunan pohjalle suunniteltua rintamerkkiä eli pinssiä, 
jotka ovat myynnissä kolmen euron kappalehintaan. Toivottavasti mahdollisimman 
moni hankkii pinssin ja käyttää sitä merkkinä siitä, että kuuluu Simulan sukuun.

Vuosi 2004

Simulan Sukuseuran hallitus kokoontui ainoastaan yhden kerran, helmikuun 25. päivänä 
A-Vakuutus Oy:n kahviossa Turussa. Hallitus päätti järjestää kirkkopyhän maaliskuun 
28. päivänä Laitilassa. Järjestelyt uskottiin Samuli Simulan vastuulle. Tilaisuudessa 
päätettiin järjestää valmistumisvaiheessa olevan Jouko Järvisen kirjan ”Simulan 
maisema” esittely. Kirkkopyhästä tiedotettiin jäsenkirjeellä, josta on kopio sivulla 
61, kaikille suvun edustajille, joiden osoite oli tiedossa. Kirjeessä kerrottiin lisäksi 
julkistettavasta Jouko Järvisen kirjasta sekä muista sukuseuran myyntiartikkeleista. 
Kirkkopyhää koskeva ilmoitus julkaistiin myös Laitilan Sanomissa. 

Kertomusvuoden lopussa Simulan Sukuseurassa oli 162 maksanutta jäsentä, joista 
yksi kunniajäsen, Lea Simula, ja 29 muuta ainaisjäsentä sekä lisäksi joukko nuori-
sojäseniä.

Sukututkimus

Kertomusvuonna jatkettiin tietojen keruuta aiempaan tapaan. Vuoden loppuun mennes-
sä rekisteriin oli tallennettu henkilötietoja kaikkiaan 2176 Simulan sukuun kuuluvasta 
tai siihen läheisesti liittyvästä henkilöstä. Anna Leenan sekä hänen puolisoidensa 
Samuel Mikonpojan ja Karl Kustaanpojan tietojen lisäksi rekisterissä on vähintään 
maininta Anna Leenan ja hänen ensimmäisen puolisonsa Samuelin 797 jälkeläisestä, 
näiden 374 puolisosta ja puolisoiden 242 vanhemmasta sekä Anna Leenan 94 esivan-
hemmasta, Samuelin 98 esivanhemmasta ja Karlin vanhemmista. Lisäksi rekisterissä 
on maininta Anna Leenan sisarista ja veljistä sekä avioituneiden sisarten Kustaava 
Huiskalan ja Maria Lavilan puolisoista, jälkeläisistä ja näiden puolisoista, yhteensä 506 
henkilöstä. Edelleen rekisterissä on maininta Anna Leenan neljästä tädistä ja neljästä 
sedästä sekä Kalle-sedän puolisosta, jälkeläisistä ja jälkeläisten puolisoista, yhteensä 16 
henkilöstä. Tietoja on kerätty myös Anna Leenan miniän, Simulan emäntä Vilhelmiina 
Matintyttären (o.s. Heikola) esivanhemmista, yhteensä 44 henkilöstä.



61



62

Jouko Järvisen ”Simulan maisema”

Espoossa eläkepäiviään viettävä Jouko Järvinen oli tarjonnut 64 liuskan pituista Lai-
tilan Vidilän ja Koukkelan kylien lähihistoriaa käsittelevää kirjoitusta vuoden 2002 
sukukirjaan. Hallitus katsoi kuitenkin, että se ansaitsee tulla julkaistuksi Simulan 
Sukuseuran kirjasarjassa omana niteenä. Kirjoittaja paneutui sittemmin aiheeseen 
täydellä sydämellä saaden aikaan runsaalla kartta-, valokuva- ja hääkutsumateriaalilla 
elävöitetyn 145-sivuisen kirjan, jonka nimeksi hän antoi ”Simulan maisema” ja lisäksi 
tarkentavan alaotsikon ”Simulan suvun ja muitten kyläläisten elämää Vidilän kylässä ja 
ympäristössä”. Kirjassa vuonna 1938 syntynyt Jouko Järvinen kertoo lähinnä poika- ja 
nuoruusvuosiensa kokemuksista Laitilassa 1940- ja 1950-luvuilla poiketen välillä myö-
hempiinkin tapahtumiin. Se miten hän lähestyy synnyinpitäjänsä maisemaa käy ilmi 
oheen sivulle 64 kopioidusta sisältösivusta sekä kirjan alusta otetusta lainauksesta.

”Katsoitpa Simulasta mihin suuntaan tahansa, näet viljavia peltoja, joitten taus-
talla piirtyvät vehreät metsät. Vauraitten talojen hyvin hoidetut rakennukset seisovat 
kummuillaan ja maisemaa pehmentävät kivikömppien pihlajaryhmät ja koululle päin 
katsottaessa katajikot. Isojoen suunnassa polveilee Härinäjoki ja siitä vasemmalle 
katsoen jokeen laskeva Vars´oja. Tällainen se oli jo minun lapsuudessani, eikä se 
siitä ole oleellisesti muuttunut. Puut ja pensaat ovat kasvaneet, joitakin rakennuksia 
on purettu ja toisia tehty tilalle.”

Käsikirjoituksen lukivat tekijän toivomuksesta Heimo Hiirsalmi, Erkki Viitamaa ja 
Erkki Vippola tehden siihen joitakin vähäisiä muutos- ja lisäysehdotuksia ennen sen 
toimittamista painettavaksi Karhukopio Oy:lle. Kirjasta, joka on myynnissä 25 euron 
hintaan, otettiin aluksi 100 kappaleen painos ja myöhemmin 50 kappaleen lisäpainos. 
Vapaakappale on toimitettu Turun Maakunta-arkistoon ja Laitilan kirjastoon.

Kirkkopyhä

Simulan Sukuseuran vietti Marian ilmestyspäivänä 28. maaliskuuta kirkkopyhää 
Laitilassa. Kello 10 alkaneen messujumalanpalveluksen toimitti kirkkoherra Kari 
Aalto osoittaen sanansa myös paikalla olleille Simulan suvun edustajille. Ehtoolli-
sella käynnin jälkeen kokoonnuttiin yhteiseen lounastilaisuuteen seurakuntatalolle, 
jossa puhuivat puheenjohtaja Heimo Hiirsalmi ja kirkkoherra Kari Aalto. Musiikista 
vastasi virolaissyntyinen kanttori Guiro Kriik. Lounastilaisuudessa oli läsnä 50 suvun 
jäsentä.

Kirkkopyhä oli myös Jouko Järvisen ”Simulan maisema” -kirjan julkistamistilai-
suus. Kirjoittaja kertoi lyhyesti teoksensa synnystä ja sisällöstä. Paikalla ollut Laitilan 
Sanomien toimittaja Arja-Liisa Heilä laati maaliskuun 31. päivän numeroon artikkelin 
”Laitilan seudun Simulan suku koolla – Uusi kirja juhlisti kirkkopyhää”. 
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Kopio vuonna 2004 ilmestyneen Jouko Järvisen kirjan kannesta.
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Jouko Järvinen ja Heimo Hiirsalmi esittelevät juuri valmistunutta kirjaa ”Simu-
lan maisema”. Kuva on kopio Laitilan Sanomien maaliskuun 31. päivän lehdestä.
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Muu toiminta

Sukuseuran toisen kirjan aineistoa koottaessa asiantuntevana avustajana toiminut ja 
kirjaan artikkelin kirjoittanut Enni Marjatta Sipilä kuoli huhtikuun 4. päivänä. Puheen-
johtaja ja sihteeri edustivat seuraa siunaustilaisuudessa Mynämäen kirkossa ja laskivat 
kukkalaitteen hänen arkulleen.

Alkuvuosi 2005

Simulan Sukuseuran hallitus kokoontui kaksi kertaa, helmikuun 24. päivänä A-Va-
kuutus Oy:n kahviossa Turussa ja kesäkuun 28. päivänä Heimo ja Arla Hiirsalmen 
vapaa-ajanasunnossa Piikkiössä.

Sukututkimus

Hallituksen kesäkuun kokoukseen mennessä oli rekisteriin tallennettujen henkilöiden 
lukumäärä noussut edellisen vuoden lopusta. Lisäystä on tapahtunut Anna Leenan ja 
Samuelin kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen sukupolven jälkeläisten sekä 
heidän puolisoidensa ja puolisoiden vanhempien kohdalla. Rekisteriin oli kesäkuun 
28. päivään mennessä tallennettu tietoja yhteensä 2201 henkilöstä. Sen jälkeen ei 
rekisterimerkintöjä ole tehty. Sivulla 67 olevasta laskelmasta puuttuu 60 henkilöä, 
sillä siinä eivät ole mukana Anna Leenan tädit ja sedät jälkeläisineen eivätkä hänen 
miniänsä Vilhelmiinan esivanhemmat.

Simulan sukututkimus on saanut julkisuutta paitsi omien kirjojen ja Laitilan Sanomien 
kautta myös Turun Seudun Sukututkijat ry:n jäsenlehdessä ”Aninkainen”. Sen kesä-
kuussa ilmestyneessä numerossa oli näet Heimo Hiirsalmen laatima artikkeli Anna 
Leenan pojasta Johan Henrikistä otsikolla ”Rovasti Johan Henrik Heininen – merkittävä 
1800-luvun lopun piikkiöläinen vaikuttaja”. Heimo Hiirsalmi piti jo maaliskuun 1. 
päivänä samaa aihetta koskevan esityksen osana Piikkiö-Seuran ja Kaarinan-Piikkiön 
kansalaisopiston ”kielen, kulttuurin ja historian teemat” otsikon alla toteuttamaa neljän 
esitelmän sarjaa. Simulan talon poika Johan Heininen toimi Piikkiössä kirkkoherrana 
ja yhteiskunnallisena vaikuttajana vuosina 1877-1894. 

Sukujuhlan ja vuosikokouksen valmistelut

Simulan Sukuseuran hallitus päätti kokouksessaan 24. helmikuuta järjestää neljän-
nen sukujuhlan ja sen yhteydessä kolmannen vuosikokouksen elokuun 21. päivänä 
Turun linnassa. Sivulla 68 nähtävä kutsu vuosikokoukseen ja sukujuhlaan lähetettiin 
heinäkuun viimeisellä viikolla jäsenkirjeen mukana kaikille suvun edustajille, joiden 
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osoite oli tiedossa.  Jäsenkirjeessä pyydettiin suvun edustajia tekemään tiedossa olevat 
tarkistukset ja täydennykset sukurekisterin pitämiseksi ajan tasalla sekä muistutettiin 
seuran myyntiartikkeleista – pöytästandaareista, rintamerkeistä ja kirjoista.

Hallituksen kokouksessaan 28. kesäkuuta vahvistaman ohjelman mukaisesti ennen 
Turun linnaan kokoontumista hiljennytään klo 10 viettämään messujumalanpalvelusta 
Turun tuomiokirkkoon, jossa saarnaa tuomiorovasti Rauno Heikola ja päivän tekstin 
lukee Simulan talon isäntä Samuli Simula. Rauno Heikolankin sukujuuret yhtyvät 
Simulan sukuun, sillä olihan Anna Leenan miniä, Simulan emäntä Vilhelmiina Ma-
tintytär omaa sukua Heikola.

Juhlatilaisuus Turun linnassa alkaa klo 12 ilmoittautumisella kuudennen kerrok-
sen Bryggman-salissa ja kahvitarjoilulla kerrosta alempana Eteläisessä salissa, jonka 
jälkeen siirrytään takaisin Bryggman-saliin pitämään ensin kokousta ja sen jälkeen 
viettämään sukujuhlaa. Hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti juhlan ohjelmasta 
vastaavat Simulan suvun omat esiintyjät. Seuran sihteeri Erkki Viitamaa käyttää avaus-
puheenvuoron ja toimii tilaisuuden juontajana. Puheenjohtaja Heimo Hiirsalmi esittelee 
laatimansa Laitilan Seudun Simulan Sukuseura ry:n historiikin ja kertoo samalla seuran 
kymmenvuotisesta toiminnasta. Samuli Simula tuo juhlaan tervehdyksen Laitilasta ja 
Jouko Järvinen pääkaupunkiseudulta, jossa on varsin taaja sukulaiskeskittymä. Marjaa-
na Simula-Berg on lupautunut esittämään Laitilan Vaarin pakinan sekä Elma Kleemola 
ja Mirja Vuola sketsin. Juhlassa kuullaan myös Yrjö Bergin puhaltimellaan tulkitse-
maa kotimaista, suvista musiikkia sekä Saima Haapasen ja Antti Koskisen ystäviensä 
Paavo Hyökin ja Ritva Näräkän kanssa muodostaman kvartetin lauluesityksiä. Saima 
on myös lupautunut säestämään juhlan alussa laulettavan ”Simulan sukujuurilla” sekä 
lopussa laulettavan ”Varsinaissuomalaisten laulun”. Vuosikokouksen aikana lapset 
voivat osallistua opastettuun ”Ritarikierrokseen” linnassa.

Ruokailu tapahtuu juhlaohjelman päätyttyä Eteläisessä salissa, jossa Turun linnan 
pääemäntä, Simulan talon tytär Tiina Miettinen tarjoilee perinteisen saaristolaishenki-
sen buffet-lounaan. Ennen päätöskahvia juhlaan osallistuvilla on tilaisuus vapaaseen 
seurusteluun ja puheenvuorojen käyttöön. Tilaisuuden päätyttyä on mahdollisuus 
osallistua opastettuun kierrokseen linnassa.

Esitykset vuosikokoukselle

Hallitus hyväksyi kokouksessaan kesäkuun 28. päivänä vuosien 2002-2004 toiminta-
kertomukset ja tilinpäätökset sekä  tilintarkastuskertomukset vastuuvapaussuosituksin 
esitettäväksi vuosikokouksessa. Toiminta noudatti kaudella 2002-2004 aiemmin hy-
väksi koettua linjaa. Sukuseuran maksaneiden jäsenten määrä kasvoi kahdellatoista 
hengellä, rekisteriin merkittiin 240 uutta suvun jäsentä, Vidilän ja Koukkelan kylien 
lähihistoriaa kuvaava kirja julkaistiin sekä sukulaisilla oli tilaisuus tavata toisiaan 
sukujuhlan ja kirkkopyhän merkeissä. Talous oli tilikauden päättyessä 31.12.2004 
edelleen vakaalla pohjalla. Tilinpäätös osoitti ylijäämää, joka vuonna 2002 oli 87,03 
euroa, vuonna 2003 183,16 euroa ja vuonna 2004 406,67 euroa. Taseen loppusumma 
oli 4.440,38 euroa. Ohessa kopio tilikautta 2004 koskevasta Hannu Elon ja Asko 
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Raitamäen allekirjoittamasta tilintarkastuskertomuksesta. Kaikkia aikaisempiakin 
kahdeksaa tilikautta koskevat tilintarkastuskertomukset ovat olleet sanamuodoltaan 
täysin samanlaiset.

Myös sivulla 71 oleva vuosille 2005-2007 laadittu, edelleenkin pääosin perus-
tamiskokouksen hyväksymään suunnitelmaan perustuva toimintasuunnitelma sekä 
talousarvio päätettiin esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Talousarvio perustuu 
pääosin jäsenmaksuihin, jotka esitetään pidettäväksi aiemman suuruisina. Sääntöjen 9. 
pykälän mukaisesti vuosikokouksessa valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituk-
selle myös puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa 
ja heille kaksi varatilintarkastajaa. Yhdistyksen perustamisesta lähtien puheenjohtajana 
toiminut Heimo Hiirsalmi on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä kyseiseen 
tehtävään. Näin Simulan Sukuseura saa uuden puheenjohtajan.

Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle lisäksi, että Heimo Hiirsalmi kutsutaan 
yhdistyksen kunniajäseneksi nro. 3.  

Muu toiminta

Hallitus antoi puheenjohtajan tehtäväksi kirjoittaa Simulan Sukuseuran kymmenvuo-
tishistoriikin käyttäen hyväksi pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia sekä sukukirjan 
ja Laitilan Sanomien tekstejä. Kuvin sekä mm. asiakirja- ja kokouskutsukopioinnein 
elävöitetty historiikki päätettiin painattaa elokuun 21. päivän sukujuhlaan mennessä 
Karhukopio Oy:ssä kirjasena, joka jaettaisiin ilmaiseksi juhlaan osallistuville ja muil-
lekin sukuseuran jäsenille.

Sukuseuran jäsenten toivomuksesta hallitus on päättänyt ryhtyä uuden myyntiar-
tikkelin, lipputankoon nostettavan sukuviirin, isännänviirin hankintaan.
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Loppupäätelmät

Laitilan Seudun Simulan Sukuseura ry:n toimintaa on koko ajan syntysanojen lausu-
misesta tähän päivään asti rakennettu sen kolmikantaisen kivijalan varaan, jonka Lea 
Simula aivan oikein uskoi olevan sukuseuran kestävä perustus. Nuo kolme osa-aluetta, 
joilla toimintaa on viety eteenpäin, ovat olleet sukuseuran jäsenet, sukututkimus sekä 
suvun jäsenten tutustuminen ja tutustuttaminen toisiinsa. Monet käytännön toimenpi-
teet, kuten seuran rekisteröinti ja sääntöjen laatiminen sekä sukuvaakunan teettäminen  
veivät muutamana ensimmäisenä vuonna runsaasti aikaa. Näin ei voimavaroja voitu heti 
alussa suunnata täysipainoisesti edellä mainitulle kolmelle tärkeälle osa-alueelle.

Simulan Sukuseuran toiminta on joka tapauksessa edennyt pääpiirteissään jo perus-
tamiskokouksessa laadittua suunnitelmaa noudattaen. Siitä on ollut vastuussa asiaan 
vihkiytynyt ja innostunut – joskin varsin vähälukuinen – aktiivien joukko. Heidän 
taustatukenaan toimintaedellytysten luojina ovat olleet kaikki seuraan liittyneet vähin-
täänkin jäsenmaksun maksajina. Myös useat muutkin sukuun kuuluvat ovat tukeneet 
toimintaa mm. koottaessa aineistoa julkaisuja varten. Jäsenistö on kasvanut varsin 
tasaisesti perustamisvuodesta lähtien. Tuolloin seuraan liittyi heti noin 100 henkilöä ja 
vuoden 2004 lopussa maksavia jäseniä oli 162. Sukuun kuuluvien pitää tuntea seuran 
toiminta mielekkääksi, jotta he lähtisivät mukaan. Tähän Simulan Sukuseurassa on 
pyritty tekemällä sukututkimusta ja saattamalla näin saatu aineisto kirjojen muodossa 
kaikkien ulottuville sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia.

Sukututkimus pääsi heti käyntiin nopeasti ja kitkattomasti niin, että jo vuonna 
1997 rekisterissä oli tietoja 750 henkilöstä. Sittemmin uusien sukulaisten löytäminen 
on luonnollisesti käynyt vuosi vuodelta yhä työläämmäksi, vaikkakin rekisteriin on 
saatu merkintä jo 2201 Simulan sukuun kuuluvasta. Pelkät henkilötiedot perhetaulus-
sa eivät kuitenkaan paljonkaan kenellekään kerro. Niiden lisäksi on pyritty saamaan 
sukuun kuuluvia kirjoittamaan henkilökuvauksia esimerkiksi vanhemmistaan ja iso-
vanhemmistaan. Valitettavasti tässä tehtävässä on ainakin tähän mennessä vain osaksi 
onnistuttu. Ilahduttavaa on kuitenkin, että Simulan Sukuseuran kirjasarjassa on jo 
ilmestynyt kolme julkaisua. Ensimmäisen lähes yksinomaan perhetauluista koostuneen 
kirjan jälkeen saatiin teos, jossa on melkein kaksikymmentä mielenkiintoista artikke-
lia. Kolmas muistelmakirja vie lukijan 1940 ja 1950 -lukujen Laitilaan. Sukuseuran 
kirjasarjan onkin katsottu olevan varsin avoin foorumi, jossa suvun edustajat voivat 
ilmaista itseään.

Suvun yhteiset tapaamiset ovat sellaisia tilaisuuksia, joissa sukulaiset voivat tutustua 
toisiinsa ja luoda pysyviäkin ystävyyssuhteita. Kolmen vuoden välein järjestettävi-
en sääntömääräisten kokousten yhteydessä pidettävät sukujuhlat ovatkin koonneet 
kiitettävästi osanottajia. Perustamiskokouksen jälkeen on kokoonnuttu kolme kertaa 
sukujuhlaan. Jäsenten toivomuksesta on vietetty myös kaksi kirkkopyhää. Suvun 
parissa vietetyt hetket muisteluineen antavat ainakin yksinäiselle henkilölle uusia 
voimavaroja. Laitilan pitäjäneuvos Lea Simulan on vuoden 2002 elokuun 14. päivän 
Laitilan Sanomien numerossa asettanut pohdittavaksi mietelauseen, johon sisältyy 
syvällinen viisaus.



73

”Ehkä tämän hetken
itsellinen mutta osin

irrallinen ihminen tuntee
turvallisuutta ja iloa

kuuluessaan suurempaan
yhteisöön.”


