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Parahin sukulainen, 

 

sydämellinen uuden vuosituhannen tervehdys täältä Joensuusta. Vuosi on alkanut pakkassäässä, 

hankien hohteessa. Toivottavasti ilmat ovat olleet yhtä mukavat myös muualla maassa! 

 

 

Mutta asiaan! Sukuneuvosto piti lokakuun puolivälissä kokouksen, jossa tehtiin seuraavanlaisia 

päätöksiä:  

 

– Kesän -98 sukukokouksen päätöksestä poiketen neuvosto muutti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 

vuoden 2002, joka on samalla sukuseuran 50-vuotisjuhlavuosi. Kokous pidetään Ilomantsissa, mutta 

tarkempi paikka ja aika päätetään ja ilmoitetaan myöhemmin. Sukuneuvosto ottaa mielellään vastaan 

ehdotuksia ja toiveita juhlakokouksen ohjelmasta ja pitopaikasta. Ilmoitelkaa sukuneuvoston jäsenille 

kiinnostaisiko sukukokouksen teemana esim. taidenäyttely, esitelmä tms. Viime sukukokouksen 

aiheenahan olivat Kurviset Karkussa sekä suomalainen tango ja Toivo Kärki. Tehdään yhdessä kaikkia 

kiinnostava ja kaikille antoisa sukukokous! 

 

– Edellistä jäsenkirjettä postitettiin 215 kpl ja jäsenmaksun viime vuodelta maksoi 103 ruokakuntaa. 

Muutamien viime vuosien ajan jäsenmaksun maksaneiden ruokakuntien osuus postitetuista 

jäsenkirjeistä on pysynyt kutakuinkin samana, eli vajaana puolena. 

Sukuseuran sääntöihin nojaten sukuneuvosto päättikin, että jos ruokakunta ei kolmen vuoden aikana 

maksa jäsenmaksua, toteaa sukuneuvosto jäsenen eronneeksi ja hänen nimensä poistetaan 

postituslistalta. Eroa suvun jäsenyydestä tämä ei tietenkään merkitse. Ne jäsenet, jotka ovat maksaneet 

ns. ainaisjäsenmaksun, ilmoittaisitteko sihteerille minä vuonna ko. maksu on suoritettu, jotta nimenne 

pysyisi edelleen postituslistalla. 

 

– Sukuneuvosto haluaa myös muistuttaa haussa olevista stipendeistä. Seuraavaan sukukokoukseen on 

vielä aikaa, joten on myös hyvää aikaa miettiä mahdollista stipendin tarvetta. Lopullista hakuajan 

päättymistä ei ole vielä vahvistettu ja siitä tiedotetaan lisää seuraavissa jäsenkirjeissä. Tarkemmat 

hakuohjeet ja säännöt saa allekirjoittaneelta. 

 

– Vuoden -96 sukukokouksessa tehtiin päätös jäsenten merkkipäivien muistamisesta 80 ikävuodesta 

eteenpäin ja tämä päätös onkin pyritty täyttämään mahdollisuuksien mukaan. Jos kuitenkin joku 

päivänsankari on jäänyt muistamatta, on se johtunut siitä, ettei ole ollut tietoa ko. merkkipäivästä. Nyt 

toivonkin, että ilmoitatte minulle, jos on tiedossa tulevia merkkipäiviä jotta onnittelut menisivät perille. 

Myös tulevien vuosien merkkipäivätietoja otan mielelläni vastaan. 

 

– Vilja-Tuulia Huotarinen seuraa äitinsä jalanjälkiä kulttuurin parissa ja ehdotti neuvoston kokouksessa 

'Kanteletar -ohjelmaryhmän' perustamista. Nyt onkin haussa jäseniä tähän ryhmään; eli jos haluat itse 

tai tiedät jonkun joka haluaa tanssia, laulaa, lausua tms. ja asut sopivalla etäisyydellä Tampereelta, ota 



yhteys Vilja-Tuuliaan puh. 050-575 7342 ja osoite: Teiskontie 24 G 120, 33540 Tre. Ryhmän on 

tarkoitus esiintyä esim. sukuseuran tilaisuuksissa ja muissa sopivissa yhteyksissä. Neuvosto toivoo 

tietysti, että ryhmän ensiesiintyminen tapahtuisi v.-02 Ilomantsissa! 

 

– Sukurekisterin vienti ATK:lle on yhä edelleen kesken ja nyt haetaankin innokasta alan harrastajaa, 

joka toteuttaisi tämän hankkeen. Sukuseura vastaa ohjelman hankkimisesta ja mahdollisista muista 

kuluista. Asiasta kiinnostuneet: ottakaa yhteys puheenjohtajaan tai johonkin sukuneuvoston jäseneen. 

 

 

Muistin virkistämiseksi ohessa lista sukuneuvoston jäsenistä: 

puh.johtaja Elias Kärki, Pirkkala  puh.  03-265 5022 

  Pirkka Kärki, Vaasa    06-316 8146 

  Eija Karine, Savitaipale   05-416 0302 

  Päivikki Janhunen, Tuupovaara  013-861 501 

  Vilja-Tuulia Huotarinen, Tre   050-575 7342 

  Leena Kuusaro, Jns    013-221 041 

sihteeri  Eeva-Riitta Kilpi, Jns    050-560 9612 

 

Kaikkiin sukuneuvoston jäseniin voi ottaa yhteyttä jos mieleen tulee jotain sukuseuraa koskevaa; 

ehdotuksia, toiveita, osoitteenmuutoksia tms. 

 

 

Lopuksi toivotan kaikille erittäin tuloksellista vuoden jatkoa. 

Pidetään yhteyttä! 

 

 

 

 

 

Eeva-Riitta Kilpi 

sihteeri 

 

Liite: jäsenmaksupankkisiirto 


