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Ordförandens spalt  2013
Så har då igen ett år förflutit sedan senaste
Medlemsblad kom ut. Det ligger faktiskt något
i det gamla talesättet att åren går allt snabbare
med tiden; eller blir de kanske kortare?

Senaste sommar träffades många av oss på
släktträffen i Nykarleby. Den gick enligt gamla
mönster med drygt 220 deltagare. Alf Julin har
skrivit en berättelse om den, som ingår i denna
tidning. Deltagarantalet kan kanske förefalla
lågt men man bör komma ihåg att en träff av
denna typ säkert har en större betydelse än
vad deltagarantalet antyder. För många som
bor längre bort utgör en dylik träff en utmärkt
orsak att besöka släktens gamla hembygd och
därmed träffa människor utöver vad som
annars skulle ha blivit av.

Vid mötet presenterades den nya släktboken,
som beskriver en del av den s.k. K-linjen dvs,
Bärs-släkten och som sammanställts av
Christina Nordback i Hangö. Den väckte
berättigat intresse bland deltagarna men
väckte samtidigt frågan om när det kommer en
fortsättning på den. Mycket återstår ännu att
göra. Nu kan jag äntligen berätta at vi hittat en
person, som är villig att ta över arbetet efter
Christina Nordback. Han är Bert Lindvall, själv
hörande till släkten och bosatt i Kållby. Se en
kort presentation av honom på annat håll i detta
nummer av bladet.

För första gången på många år uppvisar
bokföringen en ökning av antalet medlemmar i
föreningen. Detta glädjer oss i styrelsen och
är antagligen en följd både av släktmötet och
den nya boken. Jag vill här ta tillfället i akt och

hälsa alla nya medlemmar hjärtligt välkomna i
föreningen.

Om du inte ännu har besökt vår hemsida
www.levala.fi, så gör det nu. Där hittar du bl.a.
äldre Medlemsblad och tidigare publicerade
släktböcker som du kanske inte har hemma på
din hylla.

Insamlingen av material för komplettering av
de tidigare släktböckerna pågår också. Christer
Levlin tar emot materialet. För detta ändamål
finns det en blankett på vår hemsida och den
ingår också i detta nummer av Medlemsbladet.

Föreningens årsmöte hålls i år lördagen den 4
maj på Folkskolan i Ytterjeppo, alltså inte på
Byahemmet, som varit mötesplatsen i många
år. Många av släktens äldre medlemmar har
gått i denna skola under något skede av sin
utbildning eftersom den fungerat som högre
folkskola i byn ända sedan den byggdes i
början av 1920-talet.

Jan-Erik Levlin 22.02.2013

Puheenjohtajan palsta 2013
Niin on taas vuosi kulunut viime
Jäsenlehdemme ilmestymisestä. Onkohan
jotain perää vanhassa sanonnassa että vuodet
kuluvat ajan kanssa yhä nopeammin? Vai
tulevatko ne aina vaan lyhyemmiksi?

Viime kesänä moni meistä tapasi Sukuseuran
tilaisuudessa Uudessa-kaarlepyyssä.
Tapaaminen sujui perinteisen kaavan
mukaisesti ja siihen osallistui n. 220 sukulaista.
Alf Julin on kirjoittanut siitä selostuksen, joka
löytyy tästä lehdestä. Osanottajien lukumäärä
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saattaa näyttää alhaiselta mutta lukua
arvioitaessa on pidettävä mielessä että
tämänkaltaisella tapaamisella on laajempikin
merkitys kuin mitä luku sinänsä kertoo.
Monelle kaukana asuvalle tällainen
sukutapahtuma tarjoaa erinomaisen syyn ja
kimmokkeen vierailla suvun vanhalla
kotiseudulla ja siten tavata ihmisiä yli sen mikä
muuten tulisi tehtyä.

Kokouksessa esiteltiin uusi sukukirja, joka
kattaa osan K-linjan eli Bärs-suvun vaiheita.
Kirjan on koonnut Hangossa asuva Christina
Nordback. Kirja herätti ansaittua huomiota
mutta nosti samalla esille kysymyksen siitä
milloin selvitykselle tulee jatkoa. Christina ei
ole halukas jatkamaan, mutta voin nyt ilolla
kertoa että olemme vihdoin löytäneet henkilön
joka on valmis jatkamaan Christinan työtä. Hän
on itsekin sukuun kuuluva Bert Lindvall.
Löydät hänen lyhyen esittelynsä muualta
tässä lehdessä.

Kirjanpito osoittaa ensimmäisen kerran
moneen vuoteen jäsenten lukumäärän pientä
kasvua. Tämä on kovin ilahduttavaa ja saattaa
olla sekä uuden kirjan että sukutapaamisen
seuraus. Tämä on iloinen asia ja haluan tässä
yhteydessä toivottaa kaikki uudet jäsenet
tervetulleiksi seuran toimintaan ja toivon että
koette jäsenyyden antoisaksi.

Ellet ole jo tutustunut seuramme kotisivuihin
www.levala.fi, niin tee se nyt. Sieltä löydät mm.
Jäsenlehden vanhempia numeroita sekä
aikaisemmin julkaistuja sukukirjoja, joita
sinulla ei ehkä ole hyllyssä kotona.

Sukuseuran vuosikokous pidetään tänä
vuonna lauantaina 4 toukokuuta Yttejepon
kansakoululla eikä siis enää Byahemmetillä,
joka oli monta vuotta kokouspaikkana. Monet
sukuseuramme jäsenet ovat elämänsä jossakin
vaiheessa käyneet tätä koulua koska koulu on
toiminut kylän ylempänä kansakouluna aina
sen rakentamisesta lähtien 1920-luvun alussa.

Aikaisempien sukukirjojen aineistojen
täydentäminen on myös käynnissä. Christer
Levlin kerää aineistoa tätä varten. Tätä varten
on ohjeet sekä kotisivuillamme että tässä
lehdessä.

Jan-Erik Levlin 22.02.2013

En ny släktbok såg dagens ljus.

I samband med släktträffen i Nykarleby
senaste sommar såg också en ny bok i ”Levälä”
serien dagens ljus, nämligen ”Bärs-släkten, del
2 / Levälä släkten del 3.2.”

Insamlingen av materialet till denna bok hade
påbörjats redan av Pär-Erik Levlin medan han
ännu levde och orkade. När hans krafter tröt
tog Christina Nordback, Hangö, hand om
materialet. Christina presenterar sig själv i Mbl
2006. Hon har inte endast redigerat det
omfattande materialet, utan också i ytterst hög
grad uppdaterat det. Utgångsmaterialet var
redan ca 20 år gammalt och omfattade ca 420
tabeller. Med hennes uppdateringar omfattar
den färdiga boken  917 tabeller.

Levälä-släktens olika linjer.

Den nuvarande Levälä-släktens anfader är
David Eriksson ( 1704 – 1780 ), och hans barn
från två olika äktenskap utgör utgångspunkten
för de släktgrenar vi i dag känner.

Kopplingen mellan Bärs och Levälä-

släkterna.

David Erikssons nästyngsta barn, Margareta
Davidsdotter Levälä, gifte sig 15.12.1770 med
Johan Andersson Storbärs, och de bosatte sig
på Bärs.

För dem som inte är inkomna i den lokala
geografin kan jag nämna att både Levälä och
Bärs ligger på nordöstra sidan av Nykarleby
älv. Levälä ca 8 km och Bärs ca 13 km sydost
om Nykarleby stad. Det var alltså ca 5 km
mellan hemmen.

I dagens läge är detta ju inget avstånd, men på
den tiden åkte man i bästa fall med häst. I de
flesta fall gick man till fots, och det var
knappast vanligt att man hämtade sig en
hustru så långa vägar ifrån. Man hade helt
enkelt inte ärenden så långa vägar bort. Då
uppstår frågan ”Hur har de träffats”.
Skribentens högst personliga gissning är att
detta hänt i skriftskolan. Bärs ( som numera
hör till Jeppo församling ), hörde på den tiden
liksom Levälä till Nykarleby församling.

På den tiden hade man ingen TV, ens med dåliga
repriser. Hade man en oljelampa var oljan dyr,
så den brände man inte i onödan. Också
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späntstickorna ville man naturligtvis spara så
långt som möjligt. Alltså, när dagens arbeten
var gjorda och det blev mörkt, gick man till
sängs. Resultatet av detta blev 15 barn, av vilka
endast 4 dog som små. Att så många som 11
växte upp till vuxen ålder kan anses vara en
bedrift. På den tiden fanns ingen hälsovård att
tala om i den mening vi uppfattar det, och
barndödligheten var stor. Jordbruket var inte
heller så effektivt. Största delen av arbetet
gjordes med handkraft, och det var tungt. Det
var jobbigt att mätta så många munnar.

Den första Bärs-boken, ”Bärs släkten del 1 /
Levälä-släkten del 3.1 ( 1989 )”, omfattar de två
äldsta barnen, samt av det tredje barnet Anders
( Tab K529 ) fram till dottern Cajsa ( Tab K1370
). Hon är den som utgör ”startpunkten” för den
nya boken. Eftersom Margareta och Johan
Storbärs hade 11 barn som nådde vuxen ålder
inser man att dessa två böcker omfattar endast
en liten del av Bärs-släkten. Det finns alltså
ännu mycket att reda ut härvidlag.

När man bekantar sig med boken noterar man
snabbt att släkten i hög grad varit, och
fortfarande är, bunden till trakterna kring Jeppo.
Först på sent 1800-tal och tidigt 1900-tal började
man i högre grad resa ut i världen. Då främst till
Amerika. Många i släkten från den tiden har
arbetat i gruvor och skogar i Nord Amerika. På
1950 och -60 flyttade också en hel del til Sverige
för att skapa sig en bättre framtid. När vi
kommer fram till 2000-talet ser man flyttningar
till avlägsnare länder. Nu hämtar man sin partner
längre ifrån än 5 km. Ett stort antal personer
har hittat sin lycka i både Afrika och Canada,
för att inte tala om Europeiska länder.

Är du intresserad av boken kan du beställa
den av någon av följande:

Jan-Erik Levlin jan-erik.levlin@iki.fi

Christer Levlin christer.levlin@gmail.com

Ann-Mari Andersson
andersson.kalle@gmail.com

Louise Wikblom louise.wikblom@multi.fi

Bokens pris är 20•. Därtill kommer
portokostnader.

Också den äldre boken finns i ett begränsat
antal.

Uusi sukukirja näki päivänvalon.

Viimekesäisen sukukokouksen yhteydessä
näki myös uusi sukukirja ”Levälä” sarjassa
päivänvalon, nimittäin ”Bärs-släkten del 2 /
Levälä-släkten del 3.2”

Pär-Erik Levlin oli jo aikanaan aloittanut tämän
kirjan materiaalin keräämisen. Kun hänen
voimansa ehtyivät otti Christina Nordback,
Hanko, materiaalin haltuunsa.  Christina
esittelee itsensä jäsenlehdessä vuodelta 2006.
Hän ei ole pelkästään järjestänyt saamaansa
materiaalia, vaan myös päivittänyt sitä ja näin
laajentanut sitä merkittävästi. Lähtömateriaali
oli jo n. 20 vuotta vanha ja käsitti n. 420
taulukkoa. Kun hänen päivityksensä on lisätty
on uudessa kirjassa 917 taulukkoa.

Levälä-suvun eri haarat.

Nykyisen Levälä-suvun kantaisänä pidetään
David Eriksson ( 1704 – 1780, ja hänen
lapsensa kahdesta eri avioliitosta toimivat
lähtöpisteinä nykyään tuntemillemme
sukuhaaroille.

Bärs- ja Levälä-sukujen yhtymäkohta.

David Erikssonin toiseksi nuorin lapsi,
Margareta Davidsdotter Levälä, avioitui
15.12.1770 Johan Andersson Storbärsin
kanssa, ja he asettuivat asumaan Bärsin tilalle.

Teille jotka ette tunne paikallista maantiedettä
voin kertoa että sekä Levälä että Bärs
sijaitsevat Lapuanjoen koillispuolella. Levälä
n. 8 km kaakkoon ja Bärs n. 13 km kaakkoon
Uudenkaarlepyyn kaupungista. Kotien välillä
oli siis n. 5 km.

Tänä päivänä tuo ei ole matka eikä mikään,
mutta tuohon aikaan liikuttiin parhaimmassa
tapauksessa hevoskyydillä. Useimmiten jalan,
ja oli tuskin tavallista että vaimo haettiin näin
kaukaa. Ei kerta kaikkiaan ollut asiaa niin
pitkälle. Silloin tulee mieleen kysymys ”Miten
he ovat tutustuneet”. Allekirjoittaneen täysin
oma arvaus on rippikoulu. Bärs ( joka nykyään
kuuluu Jepuan seurakuntaan ), kuului siihen
aikaan Uudenkaarlepyyn seurakuntaan kuten
Leväläkin.

Siihen aikaan ei ollut telkkaria, edes huonoine
uusintoineen. Jos oli öljylampu, öljy oli kallista,
joten sitä ei poltettu turhaan. Myös päreitä
haluttiin säästää mahdollisuuksien mukaan.
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Siis, kun päivän työt oli tehty ja tuli pimeää,
mentiin nukkumaan. Tuloksena tästä oli 15
lasta, joista ainoastaan 4 kuolivat pieninä.
Voidaan pitää saavutuksena että niin monta
kuin 11 lasta kasvoivat aikuiseen ikään. Siihen
aikaan kun ei ollut terveydenhuoltoa meidän
tuntemassamme muodossa, ja
lapsikuolleisuus oli suuri. Maanviljey ei
myöskään ollut kovin tehokasta. Suurin osa
työstä tehtiin käsin, ja se oli raskasta. Oli
työlästä täyttää niin monta suuta.

Ensimmäinen Bärs-kirja, ”Bärs-släkten del 1 /
Levälä-släkten del 3.2 ( 1989 )”, käsittää kaksi
vanhinta lasta, ja kolmannesta lapsesta,
Anders ( Tab K529 ) tyttäreen Cajsa ( Tab
K1370)  saakka. Hän muodostaa
”lähtöpisteen” tälle uudelle kirjalle. Koska
Margaretalla ja Andersilla oli 11 lasta jotka
kasvoivat aikuisiksi tajuaa helposti että nämä
kaksi kirjaa käsittelevät vain pienen osan Bärs-
suvusta. Tältä osin löytyy siis vielä paljon
selvitettävää.

Kun tutustuu kirjaan huomaa nopeasti että
suku on ollut, ja edelleen on, maantieteellisesti
hyvin Jepuakeskeinen. Vasta 1800 luvun
loppupuolella ja 1900 –luvun alkupuolella
lähdettiin laajemmin maailmalle ja silloinkin
lähinnä Pohjois Amerikkaan. Moni suvun
jäsenistä on työskennellyt siellä kaivoksissa
ja metsissä. Ruotsi tuli kohteeksi 1950 ja 60
luvuilla jolloin moni haki sieltä itselleen
paremman tulevaisuuden. Kun pääsemme
2000-luvulle nähdään muuttoliike
kaukaisempiin maihin. Nyt ei enää haeta
elinkumppania vain 5 km päästä. Moni on
löytänyt onnensa sekä Afrikasta että
Canadasta, eurooppalaisista maista
puhumattakaan.

Jos kiinnostuit kirjasta voit tilata sen joltakin
seuraavilta:

Jan-Erik Levlin jan-erik.levlin@iki.fi
Christer Levlin christer.levlin@gmail.com
Ann-Mari Andersson
andersson.kalle@gmail.com
Louise Wikblom louise.wikblom@multi.fi
Kirjan hinta on 20• johon lisätään
toimituskulut.

Myös vanhemmasta kirjasta löytyy rajoitettu
varasto.

Christer Levlin

Levälä släktförenings släktmöte
sommaren 2013.

Med anledning av att en ny släktbok, Bärs-
släkten del 2 blev klar, beslöt föreningens
styrelse att sammankalla till ett släktmöte i
Stjärnhallen i Nykarleby den 15 juli 2012. Den
nu färdigställda boken påbörjades av
grundaren av föreningen,  släktforskaren Pär-
Erik Levlin. Efter hans bortgång har materialet
uppdaterats och boken sammanställts av
Christina Nordback från Hangö. Hon har själv
sina rötter i Levälä-släkten. Boken är den
sjunde av Pär-Erik Levlin utgivna och
påbörjade böcker om Levälä-släkten.

Styrelsen hade utsett en lokal
arrangörskommitté med Börje Sandberg som
ledare. Övriga medlemmar har varit Siv Levlin,
Ann-Mari  Andersson, Wolmar Strengell och
Bert Lindvall.

Släktmötet som  samlade drygt 200 personer,
inleddes med högmässa och nattvardsgång i
Nykarleby kyrka. En stor del av
släktmötesdeltagarna deltog i denna
programpunkt.

Efter gudstjänsten samlades släktmötes-
deltagarna från nära och fjärran till lunch i
Stjärnhallen. Ljudet bland deltagarna  var högt
och glatt, när man träffade släktingar och
bekanta efter många år. Mycket skulle
diskuteras och berättas.

Klockan 13.00 inleddes det programenliga
mötet. Släktföreningens ordförande Jan-Erik
Levlin hälsade de närvarande välkomna. Bl.a.
berättade han att det första stora släktmötet
hölls 1979 på Idrottsgården i Nykarleby. Det
mötet samlade 1000 personer. Under åren har
elva släktmöten hållits för olika  släktgrenar
och på olika orter. T.ex. finns många B-linjens
medlemmar i Kajana- och Tammerforstrakten.

Till årets möte hade alla släktgrenar kallats
vilket innebar att alla hade en gemensam
anfader i  David Eriksson Levälä, född 1704.
Hans barn, födda 1726-1745, gav upphov till
de släktgrenar vi i dag känner till. Släktskapen
mellan släktgrenarna går alltså c. 280 år och 8-
11 generationer tillbaka i tiden. Levälä-släkten
är starkt koncentrerad till Nykarlebytrakten,
men har dock stor spridning till andra delar av
landet, samt till utlandet - framför allt Sverige
och USA.
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Bärssläkten och K-linjen inleddes genom att
Margareta Davidsdotter Levälä, en av
döttrarna till anfader David Eriksson Levälä,
gifte sig år 1770 med Johan Andersson
Storbärs. Dessa två öppnade Bärs-släkten,
som kallas K-linjen inom Levälä-släkten. Allt
detta intressanta m.m. ingick i
styrelseordförandens välkomsttal.

Festtalet hölls av tekn.doktor Bruno Bärs. Han
är själv medlem av Bärs-släkten. Vi fick höra
om bygden, bosättningen,
befolkningsinflyttningen och deras
utkomstmöjligheter. Han förevisade och
berättade hur Bärsområdet såg ut på gamla
handgjorda kartor.

Jeppo Ungdomsorkester under ledning av
Fredrik Sundell framförde musik två gånger i
programmet.

Släktföreningens sekreterare Christer Levlin
gav en intressant presentation av K-linjens
nya släktbok. Under presentationen framkom
att material för flere släktböcker finns inom K-
linjen.

Till allas belåtenhet kom möjligheten att sjunga
allsång under ledning av Gunilla Josefsson.
Efter ordet fritt bjöds deltagarna på kaffe eller
saft med bulla -allt i kombination med fri
samvaro.

Släktböckerna väckte stort intresse och såldes
hela eftermiddagen i vestibulen.

Arrangemangen innehöll möjligheten för
släktmötesdeltagarna att tillsammans med
guiden FM Bo Kronqvist  besöka Nykarleby
gravgård. Det var ett mycket uppskattat
programinslag.

Som besökare vill jag ge beröm för
arrangemangen. Ett väl planerat släktmöte på
alla sätt. Jag önskar god fortsättning och
inväntar flere släktböcker inom K-linjen.

Alf Julin K 2182

Levälän Sukuseuran kokous kesällä
2013.

Koska uusi sukuselvitys, Bärs-släkten Del 2
oli valmistunut päätti Sukuseuran hallitus
järjestää sukukokouksen Uudenkaarlepyyn
Tähtihallissa 15 heinäkuuta 2012. Nyt
valmistuneen selvityksen aloitti jo seuran
perustaja ja innokas sukututkija Pär-Erik

Levlin. Hänen poismenonsa jälkeen
hankolainen Christina Nordback, jonka omat
juuret ovat Levälän suvussa, päivitti aineiston
ja saattoi sen kirjan muotoon. Kirja on jo
seitsemäs Pär-Erik Levlinin julkaisema Levälän
suvun selvitys.

Seuran hallitus oli kokousta varten asettanut
paikallisen järjestelytoimikunnan jonka
puheenjohtajana toimi Börje Sandberg. Muut
jäsenet olivat Siv Levlin,  Ann-Mari
Andersson, Wolmar Strengell och Bert
Lindvall.

Kokous keräsi runsaat 200 osanottajaa. Se
aloitettiin Uudenkaarlepyyn kirkossa
jumalanpalveluksella, johon osallistui
runsaasti kokousvieraita.

Jumalanpalveluksen jälkeen osanottajat niin
kaukaa kuin läheltäkin kokoontuivat lounaalle
Tähtihalliin. Puheensorina oli äänekästä ja
iloista kun sukulaiset ja ystävät tapasivat
monen vuoden jälkeen. Paljon oli kerrottavaa
ja keskusteltavaa.

Varsinainen kokousohjelma aloitettiin klo 13,
jolloin seuran puheenjohtaja Jan-Erik Levlin
toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän kertoi
mm. seuran ensimmäisestä suuresta
kokouksesta vuonna 1979 Uudenkaarlepyyn
silloisella Urheilutalolla, josta myöhemmin tuli
nykyinen Tähtihalli. Silloin kokous keräsi yli
1000 osanottajaa. Sen jälkeen on vuosien
varrella pidetty yksitoista eri sukuhaarojen
kokousta eri paikkakunnilla. Esim. Kajaanin ja
Tampereen seudulla on paljon B-linjan jäseniä.

Kokoukseen oli kutsuttu kaikki sukuhaarat,
joiden yhteinen kantaisä on David Eriksson
Levälä, syntynyt 1704. Hänen vuosina 1726-
1745 syntyneet lapsensa ovat nykyisten
Levälän suvun haarojen alullepanijoita. Näiden
haarojen välinen sukulaisuus on siis n. 280
vuoden ikäinen ja käsittää 8-11 sukupolvea
ajassa  taaksepäin. Vaikka Levälän suku on
edelleen vahvasti keskittynyt
Uudenkaarlepyyn seudulle se on levinnyt
laajalle sekä muualle Suomeen että ulkomaille
– ennen kaikkea Ruotsiin ja USA:han.

Levälän suvun K-linja ja Bärs-suku saivat
alkunsa kun David Eriksson Levälän tytär
Margareta Davidsdotter Levälä vuonna 1770
meni naimisiin Johan Andersson Storbärsin
kanssa.  Tämä ja paljon muutakin kiinnostavaa
tietoa ilmeni tervehdyspuheesta.
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Tekn.tri Bruno Bärs, itsekin suvun jäsen, piti
juhlapuheen, jossa hän kertoi seudusta,
asutuksen kehittymisestä ja muutoksista sekä
väestön  toimeentulomahdollisuuksista. Hän
näytti mm. vanhoja käsintehtyjä karttoja, joista
ilmenee miltä Bärs-alue aikoinaan näytti.

Jepuan Nuoriso-orkesteri Fredrik Sundellin
johdolla esitti pariin otteeseen musiikkia.

Sukuseuran sihteeri Christer Levlin esitteli
uuden, juuri valmistuneen selvityksen K-
linjasta. Tällöin ilmeni mm. että tämänkin jälkeen
tarvitaan useita selvityksiä ennen kuin K-linja
on kokonaan kartoitettu. Sekä uutta kirjaa että
vanhempiakin kirjoja myytiin kokouspaikalla
koko iltapäivän.

Ohjelman lopuksi tarjoutui mahdollisuus
yhteislauluun Gunilla Josefssonin johdolla.
Sana on vapaa-tuokion jälkeen tarjottiin
aulassa kahvia ja mahdollisuutta
vapaamuotoiseen seurusteluun.

Kokouksen jälkeen osanottajilla oli
mahdollisuus vierailla Uudenkaarlepyyn
hautausmaalla asiantuntevan oppaan Bo
Kronqvistin johdolla. Tämä osoittautui hyvin
suosituksi ohjelmakohdaksi.

Kokouksen osanottajana haluan esittää
parhaat kiitokset kaikin puolin hyvästä ja hyvin
järjestetystä sukukokouksesta. Toivotan
sukuseuralle hyvää jatkoa ja jään innolla
odottamaan uusia K-linjaa esitteleviä  kirjoja.

Alf Julin K 2182

Vår nye släktforskare Bert Lindvall

Nu har vi hittat en person som är villig att
fortsätta utredningen av Levälä-släktens K-
linje, dvs Bärs-släkten. Han är Bert Lindvall,
bosatt i Kållby.

Bert (C 47 a) är född 1949 och elmontör till
yrket, men pensionerad sedan 1.10.2012. Han
har sysslat med släktforskning sedan 1999 och
är medlem i Jakobstadsnejdens släkt &
hembygds-forskare rf. Förutom släktforskare
är han också ivrig hobby-fotograf. Beträffande
utredningen av Bärs-släkten så är hans
inställning att ”Jag skall försöka göra mitt
bästa så ser vi hur lång det räcker”. Vi hoppas

Medlemsavgiften för år 2013
Du kan betala medlemsavgiften, • 7 eller 70
SKR med den till Medlemsbladet bifogade
bankgiroblanketten till

Levälä Släktförening
Vasa Andelsbank, konto 567182-25946,
IBAN  FI1156718220005946.

Utomlands boende medlemmar kan betala
avgiften till samma konto med användande
av IBAN-nummret och SWIFT/BIC koden
OKOYFIHH.

Använd refensnummer då du betalar
avgiften. Referensnumret finns på
bankgiroblanketten, men du hittar det också
i samband med adressen på ditt
Medlemsblad.

Om det är besvärligt för dig att betala avgiften
över bank kan du även sända avgiften per brev
direkt till kassören på adressen

Louise Wikblom
Gråsövägen 436
66900 Nykarleby

att det skall räcka långt och önskar honom
lycka till med jobbet.

Hans kontaktuppgifter är

Bert Lindvall
Dalabäckleden 26
68800 Kålllby

tel 06-7667025
mobil 0400-182623

bertlindvall@yahoo.se
bert.lindvall@multi.fi
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Drag ur Ytterjeppo bys historia.
Släktforskningen reder ut folks anor bakåt,
släktskapsförhållanden människor emellan osv. I
dessa utredningar förblir människorna ofta endast
namn i släkttabeller. Det kan ofta vara intressant
att försöka sätta sig in i den värld och de
förhållanden, som människorna levde i. Detta
innebär att man försöker bilda sig en uppfattning
om den mylla, som våra rötter levde i.

Ytterjeppo by i gamla Nykarleby landskommun
utgör hembyn för en stor del av Levälä-släkten;
det är ju här som den gamla Levälä-gården ligger.
Jag hittade nyligen på min bokhylla ett litet häfte
med titeln ”Vår by vid älven – Ytterjeppo”.

Det har sammanställts under början av 1980-talet
av en liten lokal arbetsgrupp under ledning av
Gunnar Nylund, en numera avliden medlem av
vår släkt. Jag tar mig friheten att här låna några
uppgifter ur häftets innehåll, emedan det kan vara
av intresse för många i vår krets, som inte har
tillgång till det.

Ytterjeppos tidiga historia

Det som i dag avses med Ytterjeppo var en del
av Överjeppo (Epu) fram till 1609 eller 1634
beroende på källan man anlitar. År 1609
förekommer den första uppdelningen i
tiondelängden mellan Överjeppo och Ytterjeppo
byar, men i jordeboken dröjer det ända till 1634
innan denna uppdelning tas i bruk.. Ännu efter
Stora ofreden förekommer endast dessa två byar
i skrift. Senare överfördes den sydligaste delen
av Överjeppo till Alahärmä och av den sydligaste
delen av Ytterjeppo bildas Lassila by, som senare
överförs till Jeppo kapell 1867. Ytterjeppo fördes
däremot till Nykarleby socken och församling.

Livet i trakten måtte ha varit tungt och strävsamt.
Så berättas det t.ex att man under 1600-talet
upplevde 33 år av missväxt, dvs i genomsnitt vart
tredje år! De första årtiondena av 1700-talet blev
inte mycket bättre; Stora ofreden och ryssarnas
plundringar gjorde livet surt för befolkningen. I
Ytterjeppo var det speciellt befolkningen på östra
sidan av Lappo älv som drabbades. Livet var
annars också hårt ännu långt fram i tiden.
Stugorna var trånga, mörka och dragiga med enkla
fönsterglas och mullbänkar under golvet. Man
levde den verkliga självhushållningens tid, allt
tillverkades själv.

Hemmanen var små, i medeltal endast något över
tre tunnland, c. 1,5 ha och uppdelade på många
små jordplättar. I mitten av 1700-talet igångsattes

ett storskifte för att samla ihop dessa till större
enheter. Detta blev klart 1781 och godkändes
då av bönderna på de gårdar vilkas namn ännu
lever kvar i byn, Rundt, Högväg, Back, Knuts,
Bro, Ryss, Draka, Läfvelä, Bion, Knock, Löv,
Lussi och Hjärp.

Det finns dagboksanteckningar från slutet av
1700-talet, vilket är anmärkningsvärt med
beaktande av att det inte fanns många som
kunde skriva. Dessa beskriver t.ex. striderna i
trakten under 1808-1809 års krig, bl. a. slaget vid
Jutas den 13.9.1808, där von Döbeln tillfälligt
lyckades stoppa ryssarnas framryckning. Redan
två dagar senare fortsatte dock den svenska
reträtten norrut. Bägge armeerna, alltså inte
endast den ryska, plundrade under sina
framryckningar bygdens bönder, tog hand om
potatis och kornskörd och slaktade boskap. Den
svenska armen, eller resterna av den, befann
sig tydligen i ett mycket dåligt skick, bestående
av uttröttade, nedslitna soldater av vilka många
rymde.

Tiden efter lösgörningen från Sverige

Det är svårt att säga i vad mån man i en liten by
som Ytterjeppo kände av att landet man bodde
i år 1809 hade bytts ut från Sverige till Ryssland.
Knappast särskilt mycket! Det strävsamma livet
fortsatte antagligen som förr. Under hela 1800-
talet förekom det många missväxtår, en speciellt
svår tid var 1860-talet med 1867 som det allra
svåraste. År 1868 avled i Nykarleby
landsförsamling 224 personer, de flesta i hunger
eller hungerns följdsjukdomar.

Mot slutet av 1800-talet började de första
maskinerna komma till trakten. De gamla var
givetvis misstänksamma, men år 1892 kom den
första slåttermaskinen till Levälä och snart
därefter också till andra gårdar i byn.

Under denna tid kom också skolan småningom
till byn. Trots ett segt motstånd från de äldre
beslöt Nykarleby kyrkostämma år 1876 att en
gemensam ambulerande skola skulle inrättas för
Forsby, Kyrkoby och Ytterjeppo byar. Detta
område uppdelades i fem distrikt, och i vart och
et av dessa fungerade  skolan 8-10 veckor per
år. Den skulle lära ut läs-, skriv- och
räknekunnande till alla barn under 12 år. Skolan
var säkert behövlig, men det skulle dröja länge
innan skrivkunnandet blev en allmän egendom.
Det sägs att ännu långt in på 1900-talet
bekräftades köpeavtal ofta med bomärken!

Jan-Erik Levlin     21.02.2013
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Levälä sukuseuran B-haaran Pekkalan serkut
pitivät perinteeksi muodostuneen tapaamisen
Pirkanmaalla Oriveden  kaupungissa
Kultavuoren Laulumajalla.

Pekkalan serkut ovat Kaarlo ja Ida Pekkalan
(Tab 291 ) kahdentoista lapsen lapsia ja heidän
jälkikasvua. Tapaamisen oli Lahdessa 2010
luvannut järjestää Lauri Pekkalan (Tab B 327)
poika Aarto yhdessä vaimonsa Pirjon kanssa.

Aamupäivän sade loppui sopivasti
puolenpäivän tienoilla, joten kun tapaaminen
aloitettiin klo 12  onnistui yhteiskuvan
ottaminen ulkona. Laulumaja on Oriveden
Mieslaulajien ja Naiskuoron omistama talo,
jossa on hyvät tilat juhlia.

Tapaamiseen saapui 50 aikuista ja 5 lasta
nuorimma sylivauvoja, osallistujia oli
Paltamosta, Oulusta, Sotkamosta, Lahdesta,
Kokkolasta, Kuopiosta, Espoosta, Helsingistä,
Hämeenkyröstä, Nummelasta ja Pirkanmaalta.
Vanhin serkku oli iki-nuori Pirkko Hedestam
90 v.

Orivedelle oli saapunut ilahduttavan
runsasasti osallistujia ja monta nuorta, joten
toivottavasti pikkuserkut innostuvat
sukulaisten tapaamisista ja koska monet
saattavat asua samalla paikkakunnalla
tietämättä sukulaisistaan, tutustuisivat
toisiinsa.

Ruokailun ja kahvittelun jälkeen siirryimme
yläkertaan jossa kaikki pääsivät esiintymään
kun serkukset esittelivät itsensä ja perheensä.

Esittelyn jälkeen Risto Kilpeläinen selvitti
isoisoisän mahdollisia irlantilaisjuuria ja

Tuomo Härkönen kertoi Levälä-sukuseuran
kuulumisia ja toimintaa. Kiitokset molemmille
vielä kerran mielenkiintoisista esityksistä.

Ja sitten tietysti lauloimme ensin Hämäläisten
laulun ja Nälkämaan laulun ja sitten
toivomusten mukaan.

Seuraavan Pekkalan serkkujen tapaamisen
lupasivat järjestää Sotkamossa
Naapurivaaralla 2014 Leila ja Erkki
Keravuo.

Pekkalan serkkujen tapaaminen Orivedellä 19.05.2012

Kutsujen lähettämistä varten tulisi järjestäjille
toimittaa serkkujen lasten ja lastenlasten
yhteystiedot osoitteella;

 Leila Keravuo
Huuskonniementie 27
88610 VUOKATTI
puh  0400 629774

 leila.keravuo@gmail.com

Tapaamisiin Sotkamossa keväällä 2014 !

Pirjo ja Aarto Pekkala

Jäsenmaksu vuodelta 2013

Voi maksaa jäsenmaksun • 7 tai 70 SKR
Jäsenlehden mukana tulevalla pankki-
siitolomakkeelle tilille

Levälän Sukuseura
Vaasan Osuuspankki, tili 567182-25946,
IBAN  FI1156718220005946
Ulkomailla asuvat jäsenet voivat suorittaa
maksun samalle IBAN-tilille SWIFT/BIC-
koodin OKOYFIHH avulla.

Käytä maksaesssa viitenumeroa, jonka
löydät pankkisiirtolomakkeelta, mutta myös
Jäsenlehtesi osoitteen yhteydessä.

Mikäli sinun on hankalaa maksaa pankin
kautta voit myös lähettää maksun kirjeitse
suoraan rahastonhoitajalle

Louise Wikblom
Gråsövägen 436

66900 Nykarleby
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Yhteydenpitoa suvun kanssa ennen e-mailia
ja Facebookia.

 Ohessa katkelmia isäni Martti Nuortion (tab.
B 376) joulukirjeistä serkulleen Hanna
Mannilalle, os. Pekkala (tab. B 322). Minun
haltuuni ne ovat joutuneet, kun pikkuserkkuni
Paula Söderlund (Hanna Mannilan tytär), löysi
ne äitinsä tavaroiden joukosta, ja ajatteli niiden
kiinnostavan meitä jälkeläisiäkin.

 Oheisista katkelmista käy selvästi ilmi isäni
sukurakkaus, ja alituinen kaipuu päästä
kosketuksiin serkkujensa ja muiden sukuun
kuuluvien ihmisten kanssa. Jonkin verranhan
sitä kyllä tapahtuikin, vaikka välimatkat
useimpien kanssa olivat kovin pitkät.

Isäni joutui jo nuorena poikana muuttamaan
Oulaisista Pyhtäälle, jonne hänen isänsä tuli
Stockforssin Strukan sululle telakan
työnjohtajaksi. Hän kävi Kotkassa
Kauppakoulun, jonka jälkeen sai työpaikan
Kotkan Poliisilaitokselta konttoristina, ja
jossakin vaiheessa jopa etsivänä. Hän
työskenteli myös satamassa lankunkantajana
- tämä taisi olla koulun lomien aikana ja lopun
työvuosistaan Enso-Gutzeitin
satamakonttorissa ylityön-johtajana. Mutta
koskaan hän ei oikein tottunut
kymenlaaksolaiseen elämän-menoon, vaan
kaipaili aina niitä ́ pohojosen maisemia´, kuten
hän itse sanoi.

 Kotka, 22.12. – 48

 Terve Hanna!
Joulukuusi on jo haettu, ja joulu on taas
ovella. Lapsilta on koulut loppuneet, ja
minäkin olin Anna-Leenan joulujuhlassa. Ei
auttanut, oli mentävä ja liikuttavaahan se
olikin. Anna-Leena (tab. B 378) on
kansakoulun 3:lla luokalla. Täällä kotona on
ollut melkosen sekavaa naisten
siivousvimman takia. Eipä tänne ole ollut
paljon asiaa. Ruokaa ei ole paljon keitetty,
eikä sitä ole uskaltanut juuri kyselläkään. Nyt
alkaa olla jo järjestys ja rauha talossa.
Satama on aivan sula eikä luntakaan ole juuri
maassa. Kyllähän sitä touhua on työssä
ollut, sillä laivat pyrkivät jouluksi merelle,
ettei mene aika hukkaan satamassa
maatessa. Kyllä se tulee joulu satamaankin,
ja niin pääsen minäkin perheineni Pyhtäälle.
Menemme sinne vanhempieni luo joulua
viettämään kuten tavallisesti.

 Äiti ja isä (Väinö Daniel ja Anna Sofia
Nyström) jakselevat melko hyvin. Lainalla
on ollut vatsassa jotakin vikaa, ja hän onkin
tavallisen laihassa kunnossa.
Olen lähettänyt kortteja ja muistanut
sukulaisia ja ystäviä, edes näin jouluna.
Paanasen Kalle on muuttanut
Kuusankoskelle. Täältähän ei ole sinne pitkä
matka, ja meillä on sinne kovat kutsut.
Tuleehan meidän otettua yhteys silloin
tällöin.
Lähetän tämän mukana itseltäni ja
perheeltäni joulutervehdyksen Sinulle ja
miehellesi, sekä lapsille. samoin koko siellä
olevalle sukukunnalle!
Martti

 

- Väinö Daniel Nyström tab. B 375
- Anna Sofia, os. Wiik tab. B 375
- Laina Karoliina Nyström tab. B375
- Kalle Paananen tab. B 366

 ***

…ja seuraavat katkelmat kirjeestä v:lta 1955 –
sekin päivätty 22.12. Melko myöhäiseksihän
isä juuri työkiireittensä vuoksi on joutunut
jättämään nämä tervehdysten kirjoittamiset,
saati lähettämiset. Eivät ole kyllä jouluksi
ehtineet.

 Hyvä Hanna,

Jonkinlaisen yhteyden ylläpitämisen vuoksi
lähestyn teitä sikäläisiä edes jouluna.
Työpaikassani satamassa on kyllä kovasti
kiirettä, eikä aikaa tahdo jäädä muulle kuin
työlle. Viime vuonna en ehtinyt kirjoittamaan,
vaikka se oli mielessäni viimeiseen asti.
Kuten mainitsin, työskentelen edelleenkin
Enso-Gutzeitilla satamassa, ja sain 25 vuoden
palvelusta mitalin. Talvi tupaa tännekin
yllättävän voimaperäisesti ja uhkaa panna
sataman kiinni, jolloin Kotkassakin joutuisi
2000 henkeä hakemaan muuta työtä Joudun
olemaan työssäni kiinni melko kiinteästi ja
teen pitkiä päiviä. Kesäloma tuntuukin sitten
mukavalta. Olin muuten viime kesänä
lomallani Konnevedellä viikon päivät.
Elishän on kotoisin Rautalammilta. Muistin
sen ja ajattelin, että näillä vesillä se Eliskin
on kalastellut.——-
 Äitini täytti 70 vuotta. Hän on melko hyvässä
kunnossa. Isä on vielä työssä, mutta aikoo
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lopettaa hommat ensi keväänä. Sydän tuppaa
tekemään tenän. Näin pakkasilla käy niin
henkeen, ettei tahdo päästä eteenpäin. Kaipa
ne*) antavat hänelle jonkinlaisen eläkkeen.
Laina-sisko asuu vanhempien kanssa. Hän
hoitaa Pyhtään Mannerheim Liiton
kioskikahvilaa. Leevi asuu täällä Kotkassa,
ja Siiri touhuaa mukulaparvensa kanssa
Lievestuoreella…..
*) Stockfors Oy Ab/ Pyhtää
 
Jukka Nuortiokin on muuttanut tänne
Kymenlaaksoon, Myllykoskelle. Hän on
siellä opettajana. Olemme käyneet kylässä.
Paanasen Kalle asuu edelleen
Kuusankoskella. Ei ole tullut käytyä siellä
pitkään aikaan.
Tapasin hiljattain uuden sukulaisen. Hän on
Arvi Höglund ja on toiminut armeijassa
musiikkivääpelinä. Hän pääsi eläkkeelle. Hän
on Kopo Helevuon setä. Kopo on taasen
täällä Karhulassa Insuliittitehtaalla
insinöörinä.
Hugo Höglundin luona olen käynyt
Jyväskylässä. Hän oli sitä mieltä, että koko
suvun pitäisi ottaa uusi yhteinen nimi.
Keskustelimme myöskin sukukokouksesta.
Eipä sitä taida saada aikaan. Jukan kanssa
oli puhe, että suunnittelisimme jonkinlaisen
sukupuun, jonka jakaisimme  suvun kesken.
Jos saamme sen aikaan, niin kyllä se tulee.
Lopetan tähän tämän sukuloimisen. Moni voi
pitää tätä turhana horinana, mutta eihän se
niin paljon ole, jos omistaa
sukulaisuussuhteille jonkin ajatuksen
varsinkin näin jouluna.
Toivon perheeni kanssa Sinulle ja perheellesi,
sekä koko sikäläiselle suvulle hyvää joulua!
Käykää joskus katsomassa.
Martti
- Leevi Lennart Nyström tab. B 379
-Siiri Maria Oksanen, os. Nyström tab. B381
-Jukka Nuortio ( ent. Nyström) tab. B 370

***
 Seuraavaksi ote joulukirjeestä v.- 57 –
edelleen päiväys on 22.12.

 Hyvä Hanna-serkku,

 En muista olenko ilmoittanut mitään siitä,
että isä kuoli toissa kevännä ja äiti viime
kevännä. Isä kuoli täällä Kotkan sairaalassa

sydäntautiin. Isällä oli aina hyvät ruokahalut
ja hän oli hyvän ruuan ystävä. Niinpä hän
olikin liian lihava.
Äiti sai halvauksen jo isän eläessä. Vasen
puoli meni melko holtittomaksi. Hän pääsi
kuitenkin aloittamaan kävelyharjoitukset ja
pääsi omintakeisesti kepin kanssa lattian yli. 
Sattuipa kuitenkin, että hän yksin ollessaan
lähti lattian yli ja kaatui. Siinä meni reisiluu
yläpäästään poikki. Ei siinä sitten loppujen
lopuksi auttanut muu kuin suostua lääkärin
esitykseen ja yrittää yhdistää luu naulaamalla
niin kuin sitä sanotaan. no se meni kyllä
hyvin, mutta siitä aiheutunut jännitys oli kai
liian suuri, koska verenvuoto aivoihin alkoi
ja niin tuli loppu väsymyksen ja unen
mukana. Siellä on hauta Pyhtään
kirkkomaassa. Niin ne vanhat häviävät pois.
Akseli-setä on siellä Valkeakoskella. Heikko
hän oli kun viimeksi hänet tapasin isän
hautajaisissa. Ei sanonut enää lähtevänsä
liikkeelle sieltä, kun soitin hänelle viime
kesänä.
Lauri-setä lienee siellä Taivalkoskella. Olen
hänellekin kirjoittanut silloin tällöin, mutta
nyt se on jäänyt. Sieltä tulee kyllä pitkä
vastine postissa.
…..Olisi hauska joskus jutella, Jos nyt joku
kiertelee näillä main, niin pitää tulla
tapaamaan…

 -Aksel Henrik Nyström tab. B 348
- Lauri Werner Nyström tab.B 386

***

..Ja lopuksi katkelmia viimeisestä löytyneestä
kirjeestä. Tervehdyksiä on vaihdettu ilmeisesti
melko säännöllisesti vuoden välein, mutta
kaikki kirjeet eivät enää ole tallella.

 ***

 Se oli sitä aikaa, jolloin kirjeet ja kortit
kirjoitettiin käsin, ja isälläni oli todella kaunis
ja helppolukuinen käsiala. Vaikeaa olisi
kuvitella häntä tietokoneen ääreen
naputtelemaan, vaikka uskonkin että hän olisi
kovasti iloinnut tästä kaikin puolin
helpommasta tavasta olla yhteyksissä
rakkaaseen sukuun!

 Anna-Leena Alivirta (os. Nuortio) tab.B 378
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Intäkter

- medlemsavgifter 2376 Euro

- försäljning av släktböcker 397 Euro

- överskott från släktmötet    430 Euro

- räntor 9 Euro

Totalt 6212 Euro

Utgifter 4270  Euro

- varav släktboken 2030  Euro

Överskott  under 2012       1942 Euro

Banktillgångar 31.12.2011   3369 Euro

Banktillgångar 31.12.2012   5311  Euro

Föreningen disponerar alltså vid utgången
av år 2012 ett kapital på 5311 Euro

Styr elsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2012
Släktföreningens styrelse för år 2012 har
bestått av följande personer:

Jan-Erik Levlin ordförande
Ann-Mari Andersson
Tuomo Härkönen
Alf Julin
Leif Kronqvist
Christer Levlin sekreterare
Henrik Romar
redaktör för Mbl
Louis Wikblom kassör
Börje Sandberg
Wolmar Strengell

Föreningens årsmöte hölls på Byahemmet i
Ytterjeppo 12.5.2012. De styrelsemedlemmar,
som stod i tur att avgå, dvs ordföranden Jan-
Erik Levlin samt ledamöterna Leif Kronqvist,
Christer Levlin och Tuomo Härkönen blev alla
omvalda. Årsavgiften för år 2013 fastslogs till
sju Euro (• 7), i Sverige  sjuttio kronor  (SEK
70) samt på annat håll i världen USD 10.

Föreningen ordnade ett släktmöte för alla
släktgrenar på Stjärnhallen i Nykarleby
söndagen den 15.7.2012 med c. 220 deltagare.
Vid mötet publicerades en ny släktbok, Bärs-
släkten del 2, som beskriver en del av K-linjen
och som sammanställts av Christina
Nordbäck.

Sedan år 2006 har föreningen  uppehållit en
hemsida, som nu efter en viss omarbetning
kan hittas på adressen www.levala.fi.  Arbetet
med att omarbeta sidan har gjorts av Christer
Levlin, som också fortsättningsvis underhåller
den.  Översättning av sidans texter till finska
har utförts av Tuomo Härkönen.

Föreningens medlemsavgift har erlagts av ca
460 medlemmar, vilket innebär en ökning
jämfört med utvecklingen under föregående
år. Föreningens ekonomi kan vid utgången
av 2012 beskrivas på följande sätt:

Adressförändringar
Adressförändringar kan sändas till
föreningens sekreterare under adress:

Christer Levlin
Fullmånen 1 A 8
02210 ESBO
Eller per e-post
Christer.Levlin@wippies.fi

OBS! Eventuella meddelanden som
skrivs in på bangiroblanketten når
INTE  mottagaren.

Årsmöte
Levälä Släktförenings ordinarie årsmöte
hålls på Folkskolan i Ytterjeppo lördagen
den 4 maj 2013 kl 13.00. Skolans adress är
Nevastvägen 36 och ligger på älvens västra
sida vid hängbron. Vid mötet behandlas de
ärenden som nämnts i § 15 i föreningens
stadgar.
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Tulot

- jäsenmaksut 2376  Euroa
- sukukirjojen myynti 3397 Euroa
- sukukokouksen ylijäämä430  Euroa
- korkoja9  Euroa
Yhteensä 6212  Euroa

Menot 4270  Euroa

- josta sukukirja 2030  Euroa

Vuoden 2012 ylijäämä 1942 Euroa

Pankkisaldo 31.12 2011 3369  Euroa

Pankkisaldo 21.12.2012   5311 Euroa

Seuran pääoma on siis vuoden 2012
päättyessä  5311 Euroa

Hallitus

V U O S I K E R T O M U S
VUODELTA 2012
Levälän Sukuseuran  hallituksen  ovat vuonna
2012 muodostaneet  seuraavat henkilöt:

Jan-Erik Levlin puheenjohtaja
Ann-Mari Andersson
Tuomo Härkönen
Alf Julin
Leif Kronqvist
Christer Levlin sihteeri
Henrik Romar jäsenlehden päätoimittaja
Louis Wikblom rahastonhoitaja
Börje Sandberg
Wolmar Strengell

Seuran vuosikokous pidettiin Ytterjeppon
Byahemmetilla 12.5.2012. Kokouksessa
valittiin uudellen erovuorossa olleet seuran
puheenjohtaja Jan-Erik Levlin sekä jäsenet
Leif Kronqvist, Christer Levlin ja Tuomo
Härkönen. Vuoden 2013 jäsenmaksuksi
kokous määräsi seitsemän Euroa (•7),
Ruotsissa seitsemänkymmentä kruunua (SEK
70) ja muualla maailmassa USD 10.

Seura järjesti Leväläsuvun kaikkien haarojen
kokouksen Uudenkaarlepyyn Tähtihallissa
sunnuntaina 15.7.2012. Siihen osallistui n. 220
suvun jäsentä. Kokouksessa julkistettiin uusi
sukukirja, joka käsittelee osaa Bärs-suvusta
eli Levälän suvun  K-linjaa. Selvityksen on
koonnut Christina Nordback.

Vuodesta 2006 seura on ylläpitänyt
kotisivuston, joka nyt uudelleen
muokkauksen jälkeen löytyy osoitteesta
www.levala.fi. Sivuston  uudistamistyön on
tehnyt Christer Levlin, joka myös jatkaa
sivujen ylläpitoa. Tuomo Härkönen on
kääntänyt sivut suomeksi.

Seuran jäsenmaksun on maksanut n. 460
jäsentä, mikä merkitsee jäsenmääärän kasvua
viime vuosien kehitykseen verrattuna. Tämän
perusteella seuran talous näyttää vuoden
2012 päättyessä seuraavanlaiselta:

Vuosikokus

Levälän Sukuseuran varsinainen
vuosikokous pidetään Ytterjepon kylän
Kansakoululla lauantaina  toukokuun 4.
päivänä 2013 klo 13.00. Koulun osoite on
Nevastvägen 36 ja se sijaitsee joen
länsipuolella sillan kohdalla. Kokouksessa
käsitellään seuran sääntöjen 15 §:ssä
mainitut asiat.

Osoitteenmuutokset

Jos osoitteesi on muuttunut, ilmoita uusi
osoitteesi seuramme sihteerille Christer
Levlinille, Täysikuu 1 A 8, 02210 Espoo ( e-
mail : Christer.Levlin@gmail.com )

HUOM! Mahdolliset jäsenmaksun
yhteydessä tekemäsi osoiteilmoitukset
EIVÄT saavuta vastaanottajaa.


