
 
Sukutapaaminen elokuussa 2010 
(Teksti: Marja Lindqvist) 
 
 

Joka viides vuosi järjestettävä sukutapaaminen (-juhla) järjestettiin tällä kertaa Asikkalassa, 
Lehmonkärki –nimisellä matkailutilalla. Lauantaina 28. päivänä elokuuta, kun helteinen kesä-
sää oli muuttunut syksyisen tuuliseksi ja satei-
seksi, 45 sukuun kuuluvaa löysi tiensä Päijän-
teen rannalle, osa yöpyikin hyvinvarustetuissa 
mökeissä. Lapsia eli toivottavasti tulevia suku-
seuran aktiivejaoli mukana ilahduttavasti.  
 
 
Päivän aikana, seurustelun ja kuulumisten vaihta-
misen lomassa nautimme maittavan lounaan ja 
kahvit.  Heino järjesti perinteiset arpajaiset, jossa 
oli runsaasti palkintoja. Tilan isäntä, Ari Yrjölä,  
esitteli paikan historiaa ja nykypäivän toimintaa. 
   
 

 
 
Säästä piittaamatta pelattiin mölkyn joukkue-
kisa, laveasti omia sääntöjä noudattaen. Ko-
koon saatiin kaksi joukkuetta, Nakki Narah-
taa ja Pölkyt. Mölkkyä heitettiin monen-
laisella tyylillä ja selkeän voiton kisassa otti 
joukkue Pölkyt  (kuvassa tyylinäyte voittaja-
joukkueelta). Tarkoitus on, että jokin jouk-
kuekisa on ohjelmassa tulevissakin sukuta-
paamisissa. Voittajajoukkue palkittiin asian-
mukaisesti. Lapsille oli ohjelmana ongintaa. 
   
 

 
 
Koska muutama urhoollinen perhekunta yöpyi Lehmon-
kärjessä, saimme yhteistä iltaa ja illallista varten käyttöömme 
viehättävän metsästysmajan (kuvassa yksityiskohta majas-
ta). Päivän päätteeksi iltatilaisuudessa luovutettiin ensim-
mäinen Suku on pahin –diplomi, tällä kertaa avainten 
kera. Diplomin saaja oli Lauri Kapanen. Perustelut ilme-
nevät ohessa olevasta diplomitekstistä. Tästä Suku on pahin 
–diplomista on myöskin tarkoitus tehdä perinne.   
 
 
Esille tuli ajatus siitä, että esim. tulevana kesänä jär-
jestettäsiin lapsille ja lapsenmielisille kokoontuminen Tykki-
mäen huvipuistossa Kouvolassa. Joten ollaanpa kuulolla!



     

 

Silvosten sukuseuralla 
on suuri ilo myöntää sukutapahtumaan urheasti osallistuneelle 

sukuun syntyneelle / sukuun naidulle / sukuun muuten pakotetulle 
 

SSSSSSSSUUUUUUUUKKKKKKKKUUUUUUUU        OOOOOOOONNNNNNNN        PPPPPPPPAAAAAAAAHHHHHHHHIIIIIIIINNNNNNNN        ––––––––DDDDDDDDIIIIIIIIPPPPPPPPLLLLLLLLOOOOOOOOMMMMMMMMIIIIIIII        
aavvaaiinntteenn  kkeerraa..  

 
Diplomi lahjuksen kera myönnetään joka viides vuosi järjestettävässä 
sukutapaamisessa (-juhlassa) täysin mielivaltaisin perustein, jotka 

sukuseuran hallitus kulloinkin päättää. 
 

Vuonna 2010 myöntämisen perusteita on pohdittu pitkään, hartaasti ja 
tehty sivukaupalla erilaisia tilastoja ja laskelmia. Asiaa on lähestytty 

MUTU-, VATU- ja SITI-tuntumalla 
(s.o. musta tuntuu,  vaimosta tuntuu ja sihteeri tietää). 

 
Edellä mainittujen pohdintojen tuloksena hallitus oli aivan päästään pyörällä, 
joten tällä kertaa päätettiin ottaa käyttöön jo koulumaailmastakin tuttu 

paremmuudenarviointimenetelmä: osanottajien nimet listaan ja 
heitetään tikalla. 

 
Suku on pahin –diplomin saaja avainten kera on täten 

 

Lauri Kapanen       

Onnittelut diplomin saajalle! 

Lehmonkärjessä 28. päivänä elokuuta 2010 

Silvosten sukuseuran puolesta 

                                    Pertti Paukkuri                       Marja LindqvistPertti Paukkuri                       Marja LindqvistPertti Paukkuri                       Marja LindqvistPertti Paukkuri                       Marja Lindqvist 

                             Pertti Paukkuri, puheenjohtaja           Marja Lindqvist, sihteeri 

 

P.S. avaimiin sopivat lukot diplomin saajan on hankittava  itse, sukuseuralla niitä ei ole. 
 

 

 
 


