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Sukuseuran vuosittainen kokous
pidettiin tällä kertaa sukuseuramme
esimiehen Markku Saarisen kotoa
Tuulensuun tilalla Liedossa. Koko-
ukseen saapuneet 49 osanottajaa
toivotettiin tervetulleiksi tarjoa-
malla heti alkuun tulokahvit kahvi-
leipineen.

Tilaisuudessa oli ilmassa muuta-
kin kuin rutiininomainen vuosiko-
kous. Tilaisuuden isäntä, Markku,
täytti pyöreitä vuosia, jonka kunni-
aksi sukuseuran varaesimies Ilmi
Pesonen sekä seuran sihteeri Liisa-

Kuva. Markku on juuri vastaanotta-
nut merkkipäivänsä kunniaksi
Liisahelenan ja Ilmin luovuttamat
sukuseuran lahjat.

helena Ståhle luovuttivat Markulle
seuran nimissä onnitteluadressin,
ruusun sekä sukututkimusta käsit-
televän kirjan. Markku oli pyytänyt
ihmisiä jo aiemmin muistamaan
merkkipäiväänsä sukuseuran tilille
ja niin hän teki myös itsekin.
Sukukokouksen osanottomaksu,
joka oli 15 € / hlö, siirtyi lyhentä-

mättömänä sukuseuran tilille.
Puheenjohtaja näytti tässä asiassa
tietä, josta muutkin voivat ottaa
mallia.

Sukukokous vietettiin viih-
tyisässä ja hyvin vehreässä ja
kukoistavassa puutarhassa auringon
porottaessa taivaan täydeltä. Joi-
denkin oli pakko hakea suojaa
runsasta satoa riiputtavien
omenapuiden varjosta. Toiset taas
nauttivat auringon paahtavasta
hehkusta.

Varsinaisen sukukokouksen anti oli
päätös liittyä Karjalan Liittoon.
Liittoon ei voi liittyä yksityiset
henkilöt, ainoastaan seurat ja
yhdistykset ja sitä kautta yksityiset
henkilöt pääsevät Liiton jäseniksi.
Yksittäiselle henkilölle ei koidu
jäsenmaksuja, eikä muitakaan
velvoitteita. Jäsenmaksun hoitaa
sukuseura. Toimittamalla jäsen-
luettelon Karjalan Liittoon jokainen
jäsen saa Karjalan Liiton kortin,
jolla saa erilaisia alennuksia sekä
etuja. Näistä tulee varmasti tarkem-
paa infoa kortin myötä. Sukuseuran
hyöty Karjalan Liittoon kuulumi-
sesta on seuran näkyvyys, kuulumi-
nen ”omien joukkoon”, avun saanti
sukukirjan teossa sekä tietysti
yhteyksien paraneminen muiden
karjalaisten seurojen ja yhdistysten
kanssa.

Sukuseurassa yhdeksän vuoden
ajan sihteerin tehtäviä hoitanut
Liisahelena Ståhle oli tänä vuonna
hallituksesta erovuorossa. Liisahe-
lena ei halunnut enää jatkaa halli-
tuksen jäsenenä seuraava kautta,
joten sukuseuramme hallitukseen
jäi Liisahelenan kokoinen aukko,
jota parhaamme mukaan yritämme
täyttää. Kiitos Liisahelenalle
pitkästä rupeamasta.

Sukukokouksessa käsiteltiin
myös vuoden 2003 sukukokousta,
joka on sukuseuran 10-vuotisjuhla-
kokous. Tavoitteena on saada tähän
kokoukseen mennessä seuralle
standaari. Tähän tehtävään valittiin
toimikunta, jota vetää Viljo Hämä-
läinen. Standaari tullaan kehittä-
mään sukuseuramme logon poh-
jalta, jonka on niin ikään Viljo
suunnitellut.

Keväällä sukuseura järjestää
”suku tutuksi” -päivän, jossa
pyritään saamaan lisäpotkua suku-
kirjan syntyyn.

Sukuseuralle päätettiin avataan
myös kotisivut internettiin. Näistä
asioista hieman tarkemmin toisaalla
tässä tiedotteessa.

Sukukokouksen jälkeen talo tarjosi
osanottajille maistuvan lounaan,
joka päättyi herkulliseen mar-
ja/hedelmä salaattiin.




