
 

 

                        ARVOISA SUKUSEURAN JÄSEN   

Omasta ja seuran hallituksen puolesta toivotan teille ja erityisesti seuran 
vanhemmille jäsenille terveyttä ja jaksamista tänä koronaviruksen 
lannistamana 2020 keväänä ja kesänä.      
                                Erkki Haila; Puheenjohtaja                   

Jäsenmaksuasiaa 

Vuoden 2020 jäsenmaksu on 20E. Maksun eräpäivä on 30.6 2020. Seuran tilinumero on IBAN FI51 5106 

0120 1132 89 

Liitteenä olevalla lomakkeella voitte maksaa jäsenmaksun. Mikäli sitä ei liitteenä ole olette jo hoitanut 
asian. Huomattakoon että 80-vuotta täyttäneet ja muut ns.vapaajäsenet on jäsenmaksusta vapautettu. 

Sukutietojen kerääminen     

                                

Toivomme edelleen tietoja sukulaisista.  Seppo Haapamäen työtä sukutietojen kerääjänä jatkaa hänen 
tyttärensä Pia Lindroos.  os. Merikasarmintie 2 A8, 00160 Helsinki. sähköposti pia.lindroos@icloud.com 

Sukutietoja voi toimittaa myös puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille. Sähköpostiosoitteita voi 
lähettää puheenjohtajalle. (erkki.haila@gmail.com) 

Sukulaiskortistoa ja myyntitavaroita saatavissa. 

Sukulaiskortistossa on nykyisin n.490 sivua ja yli 2250 henkilöä. Puheenjohtaja voi pyydettäessä lähettää 
tiedoston sähköpostilla word-tiedostona. Tiedoston lähetyspyyntö on käytännöllisintä esittää sähköpostilla. 

Tiedoston voi saada myös jostain yksittäisestä haarasta, jolloin se on helpommin tutkittavissa. Valitettavasti 
paperitulosteena ei voida sitä toimittaa sen suuren koon takia. 

Puheenjohtajalta voi myös tilata sukuseuran pöytästandardeja ja vaakunoita, joita on enää 1 kehystetty 
mutta monta kehystämätöntä saatavissa. Pöytästandardit maksavat 17E ja vaakunat 15 & 1 euroa;   

Sukuseuralla on facebook sivut nimellä: Kiikan Wallin-suku. Sukuseuran internet sivut eivät nykyisin toimi 
vanhentuneen ohjelmiston takia.     

                 Kiikan Wallin–suku ry.       

                                  Sukuseuran tiedote 1/2020 

http://www.kiikanwallin.net    pankkitili: Länsi-Suomen OP IBAN FI51 5106 0120 1132 89 

 

 

http://www.kiikanwallin.net             pankkitili: Nordea 104530-456706 

http://www.kiikanwallin.net/
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Sukuseuran hallitus toimintakaudella 2019-2023 

Erkki Haila, Puh.joht. Saarelaisentie 7. 28370 PORI, puh. 02-646 3010, 050-4098267 erkki.haila@gmail.com          
(Reinhold sukuhaara) 

Samuel Kesti, Sihteeri, Vara Puh.joht. Uusitanhua 3. 38300 SASTAMALA   puh. 044-7721711 
samuel.kesti@gmail.com (Reinhold haara.) 

Saila Loukkaanhuhta, Rahastonhoitaja. Isoviidantie 331, 38700 KANKAANPÄÄ, puh. 050-330 5057, 
saila.loukkaanhuhta@dnainternet.net (Frans August haara) 
Pentti Kamberg, jäsen. Kokkakatu 4 A 3, 20810 TURKU, 040-521 2604. pentti.kamberg@gmail.com       
(Frans August haara)  
Matti Karimäki, jäsen, Myllykatu 2, 11710 Riihimäki, (040) 828 2674.  matti.karimaki@lahitapiola.fi         
(Karl-Mauriz haara) 
Johanna Haapamäki-Syrjälä, jäsen. Pihlajaojantie 233, 42800 Haapamäki, 050-384 6851 

jonnahaapamakisyrjala@gmail.com  (Berndt Erland haara.) 

 

KIIKAN WALLIN SUKU SUOMEN ASUTTAJANA;  
Puheenjohtaja on tutkinut sukulaiskortistoa ja paria kirjaakin. 

Voidaan sanoa, että käytännössä suku on levinnyt vain Jyväskylän etelä- ja länsi-puoliseen Suomeen. Muualla 
esiintyminen on satunnaista. Wallin suvun tärkein esiintymisalue on Helsingin seutu, jossa jo 1950-luvulla oli melkein 
neljäsosa suvusta. Tampereen ja Porin seudulla sukua oli yhteensä niin paljon. 

Neljän sukuhaaran kantaisillä oli 21 perheitä perustanutta perillistä. (Lapsia oli syntynyt enemmänkin mutta heitä ei 
ole tässä tarpeen huomioida.) Näistä puolet muutti muualle nykyisen Sastamalan alueelta 1890-1910. Kantaisien 
lastenlapsista enää 20% eleli nykyisen Sastamalan alueella 1950-luvulla.  
------- 
Ensimmäinen kauas muuttanut oli yksi neljästä kantaisästä Berndt Erland (s.1829), joka jo 1844 meni Tampereelle 
kellosepän oppilaaksi. Hän kuitenkin palasi v.1890 Tyrväänkylään hankkimalleen Ryssän maatilalle. 
Vanhin B.Erlandin lapsista oli v.1868 syntynyt Johanna Vuoristo. Hänestä tuli opettajatar, joka lopulta sijoittui 
perheineen Ouluun.  Perillisiä esiintyy Pohjois-Suomessa jokseenkin ainoina Wallin suvusta. 

Muuttaminen helpottui kun v.1895 oli valmistunut Tampereen-Porin välinen rautatie. Niinpä Berndtin pojista 2 meni 
Haapamäelle asti. Toinen asettui ostamaansa Haapamäen taloon, jonka mukaan otti sukunimen. Toinen poika meni 
sittemmin läheiseen Niiniojan torppaan ottaen nimen Wallipuro.   
Nuorin poika v.1891 syntynyt Usko Wallin opiskeli tuomariksi, ja työskenteli aikanaan mm Ikaalisissa. 
------ 
Vehkakorven Väärikkälän torppaa asuneen veljeksistä vanhimman Frans Augustin (s.1827) pojista vain vanhin Kalle 
Wallin (s.1859) jäi Sastamalaan vaikkakin Tyrväälle. Kiikkaan jäi 2 tytärtä (Koivisto ja Moisio).  
Toinen poika Fredrik meni puusepäksi Kangasalle, josta perilliset menivät aikanaan etelä-Suomeen.  
Kolmas poika isänsä nimen perinyt Frans August ehti perustaa perheenkin, ennen kuin lähti Siikaisiin torppariksi 1900-
luvun puolella. Hänestä polveutui merkittävin osa Porin ja pohjois-Satakunnan Wallineista.  
Neljäs poika Johan Oscar meni Suomen Kaartiin, joka lakkautettiin v.1903. Serkkujensa mukana hän meni 
Haapamäelle, jossa asettui Myllyojan torppaan. Hänen sukuaan jatkoi vain tytär Limmeri (Lindberg) nimellä. Myös 
nuorin poika Selim Venho (s.1880) oli Suomen kaartissa. Myöhemmin toimi poliisina kunnes sai surmansa 1918. 

Wäärikkälän torppa lakkautettiin ja hävitettiin omistajan toimesta v.1918 leskiemännän kuoltua. 
------ 
Veljeksistä nuorimman Reinholdin (s.1844) vanhempi tytär Matilda Stenroos pääsi naimakaupalla Poriin. Hänestä 
perillisensä esiintyvät paljolti Palkki nimellä.  
Nuorempi tytär Fanni Salminen meni vastaavasti Kokemäelle. Fannista polveutuvaa sukua on Turun seudulla, missä 
Wallin sukua esiintyykin pääosin vain Reinholdin haarasta.  
Reinholdin 2 poikaa jäivät Kiikkaan, vaikka Oscar oli ensin sukunsa neljäs edustaja Suomen Kaartissa.  
------ 
Haapaniemen Karl Maurizin (s.1840) (Halmeen) haara oli kotiseuturakasta. 3 poikaa ja 3 tytärtä (Mäkinen ja Jyränojat.) 
jäivät Sastamalan alueelle. Siksi haara on runsain Sastamalan ja nykyisin kuitenkin myös Helsingin alueella. Mäkisistä 
mainittakoon erikoinen esiintymä maaseudulla Kiukaisissa. Pojista 1 otti nimen Halme, ja 2 jäi Walleiksi. 
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