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Espoo toukokuu 2009

Hyvät sukulaiset

Sukukokous järjestettiin  nyt  ensimmäistä kertaa Kauhavalla,  koska Korkealaaksot edustavat 
isona joukkona Hohenthalin  sukua.  Juho Samuli  muutti  Kauhavalle kansakoulun opettajaksi 
Karjanlahteen 1925 käsityönopettaja-puolisonsa Josefiinan kanssa.  Sukunimen 
suomentaminen 1906 oli edellytyksenä viran vastaanottamiseen.
Aluksi kokousvieraat  kokoontuivat Kauhavan kirkkoon 6.9.08, jossa kirkkoherra Seppo 
Ruotsala ensin esitteli  kirkon ja sen jälkeen hartaushetki aloitetti in Oskar Lindbergin 
Vanhalla virrellä Taalainmaan karjamajoilta,  jolla perinteisesti  sukukouksemme aloitetaan. 
Virren esittivät  Risto ja Arto Ruohonen. Kirkossa lauloivat lisäksi  Matti  Kolehmainen Taru 
vaimonsa kanssa.
Kirkosta siirrytti in  kunniakäynnille  Uudelle  hautausmaalle,  jossa sukuhaudalla  muistetti in 
suvun edesmenneitä jäseniä.
Sieltä siirrytti in  Ruotsalan monitoimihalli lle,  jossa myös pidettiin  virallinen vuosikokous.
Kokouksen jälkeen Heikki Korkealaakso johdatti  kokousväen tutustumaan Kauhavan 
Lentosotakouluun, jossa hän esitelmöi auditoriossa ja lentokonehallissa väkeä kiinnostavista 
ja keskustelua herättävistä asioista.  Lentokoneet  nähtyään väki siirtyi  perinteisi lle 
munkkikahveille sotilaskotiin.
Iltaa jatkettiin hyvän ruuan parissa Ruotsalan monitoimihall illa,  jossa palan painikkeeksi 
haitaria  soitti  Risto Ruohonen ja kitaraa Arto Ruohonen persoonallisten laulujensa ohella. 
Laulua esittivät  Matti  Kolehmainen Taru vaimonsa kanssa. Matti  Kolehmainen kertoi  suvun 
Saksan ja Amerikan vaiheista.  Riikka Korkealaakso lauloi erityisesti  ruotsinkielistä 
kokousväkeä ilahduttavan ”Vandaren” ja ”Täällä  Pohjantähden alla”.  Lopuksi Esa Hohenthal 
kertoi  suvun lähihistorian vaiheista.  

Hallitus kokousti  7.11.2008 Kolehmaisten kodissa Lohjalla.  Kiitokset Heille 
vieraanvaraisuudesta.  Kokouksessa olivat mukana.  Markus Hohenthal,  Matti  Kolehmainen, 
Esa Hohenthal,  Eeva-Kaarina Veijalainen.  Hallitus valitsi  keskuudestaan kaudelle  2009 – 
2010 yhdistykselle  varapuheenjohtajaksi Matti  Kolehmaisen,  sihteeriksi  Esa Hohenthalin, 
sekä rahastonhoitajaksi  Eeva-Kaarina Veijalaisen.  
Kotisivuil la esiintyviin  kyselyihin voi antaa palautteen sihteeril lemme.  
Päätettiin  että tulevaa sukukirjaa lähtevät toteuttamaan Anna Kolehmainen ja Markus 
Hohenthal.  Lisäksi konsultointiapua pyydetään Kaisa Kyläkoskelta.  
Seuraava sukukokous tullaan järjestämään Etelä-Suomen alueella.  Esille  tuli  vahvasti  Lohjan 
Vivamon toimintakeskus.  Sukukokousaika sovitettaisi in Vivamon toimintakeskuksessa 
vuosittain toistuvien tapahtumien väliin,  johonkin rauhalliseen viikonloppuun. 
Sukuyhdistyksen hallitus tulee pitämään juhlakokouksen Vetelissä lauantaina 5.9.2009, 
jolloin yhdistys  täyttää 60 vuotta.  Tuolloin käydään myös tervehdyskäynnillä  Vetelin 
”Raivaajien muistoksi”  patsaalla.
Kevään 2010 hallituksen kokous päätettiin  pitää Kristiinankaupungissa Kim ja Marja-Liisa 
Hohenthalin  luona.  

Ystävällisin  terveisin,

Markus Hohenthal

Sukuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja


