
           
 
 
Puheenjohtajan palsta 

 

Useilla meistä on tällaisia valokuvia, joista tunnemme  

yhden tai muutaman henkilön tietämättä ajasta tai 

paikasta mitään. Uskoisin, että kyseisen kuvan hen- 

kilöt ovat esim. nuorisoseuran jäseniä tai jonkun  

muun vastaavan yhdistyksen retkeläisiä. Ehkä jou- 

kossa on joku sukuun kuuluvakin. Akulla näkyy jon-

kinlainen merkki vasemmassa hihassa. Merkistä en  

saa mitään selkoa mikä se voisi olla. Tämän kuvan  

tiedot eivät ole ehkä maailman tärkeimpiä asioita,  

mutta varmasti tämänkin retken taustat ja tapah- 

tumat voivat olla mielenkiintoisia. Tarkoitus on taas 

kerran saada nuoria innostumaan mukaan ja vaikka 

”salapoliisityöhön” juurien etsimisessä ja tutkimisessa.  

Meiltä kaikilta aikuisilta löytyy vastaavia valokuvia omien  

vanhempiemme ajoilta. Voisiko lapset selvittää vaikka  

yhden kuvan tarinan joka kerta, kun vieraillaan mum- 

molassa. Uskon, että mummot ja papat mielellään kerto- 

vat tarinoita kuvista ja niiden taustoista.   

 

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti eroamme Karjalan Liitosta vuoden vaihteessa. Tämä tarkoittaa jäsen-

temme kohdalla sitä, että Karjala-kortti on voimassa siihen asti. Tosin Karjalan Liitto ei kontrolloine käytännössä, 

jos joku korttia vuodenvaihteen jälkeen ”erehtyy” käyttämään. Tietenkin ne henkilöt, joilla kortti on jonkin muun 

yhteisön kautta, voivat edelleen hyvällä omalla tunnolla korttiaan käyttää normaalisti vielä vuodenvaihteen jäl-

keenkin. Vuosikokouksessa päätettiin myös hakea Sukuseurojen Keskusliiton jäsenyyttä vuoden 2012 alusta. 

 

Seuramme hallitus tai sen edustajat tapaavat sukututkija Kopperin ehkä vielä tämän vuoden puolella. Tämän pala-

verin jälkeen hallitus ottaa kantaa sukukirjan loppuun saattamisesta, kustannuksista ja julkaisumallista vuosiko-

kouksen periaatteiden pohjalta. Toivottavasti pian olemme loppusuoralla ja saamme kirjan jakoon. 

 

Suuret kiitokset seuramme matkavastaava Heino Silvoselle vuosikokouksen Tallinnan matkan järjestelyistä. Meitä 

oli monta ja mukavaa oli! Samalla toivotan uudet ja entiset Silvosen sukuseuran matkailuintoiset mukaan ensi ke-

sänä Heino Silvosen Lomalinjojen avustamana järjestämälle mielenkiintoiselle matkalle Liettuaan. Ei reissussa ri-

kastu, mutta viisastuu! 

 

Iloisin terveisin 

Pertti Paukkuri 

puheenjohtaja 

        

 

 

1.  Vuosikokouksen päätöksiä 
 

Vuosikokous pidettiin 24.9.2011 m/s Viking XPRS:llä välillä Tallinna-Helsinki. Päiväristeilylle osallistui kaikkiaan 27 

henkilöä, joista kokouksessa paikalla oli 24 äänivaltaista jäsentä.  
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Kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa: 

-  hyväksyttiin toimintakauden 1.7.2010-30.6.2011  

 toimintakertomus ja tilinpäätös 

- myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille  

 tilivelvollisille em. toimintakaudelta 

- vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio  

 kaudelle 1.7.2011-30.6.2012 

-  valittiin hallitukseen erovuorossa olleen Pertti  

 Silvosen tilalle Leena Silvonen (Lahdesta) sekä  

 varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Pentti Väi- 

 sänen ja varalle Hannu Silvonen 

 -  päätettiin erota Karjalan Liitto ry:n jäsenyydestä kuluvan vuoden lopussa ja hakea Sukuseurojen Keskus- 

  liitto ry:n jäsenyyttä vuoden 2012 alusta. Perusteluna eroon on Karjalan Liiton jäsenmaksujen nousu ku- 

  luvana ja seuraavana kolmena vuonna. Sukuseurojen Keskusliiton jäsenmaksu on kohtuullinen pienelle  

  sukuseuralle ja sieltä saadaan neuvontaa ym. palveluja, kuten Karjalan Liitostakin.  

- vahvistettiin kauden 1.7.2011-30.6.2012 jäsenmaksuksi varsinaiselta jäseneltä 25 euroa ja perhe- 

  jäseneltä 5 euroa. Jäsenmaksulasku postitetaan erikseen! 

 

2.  Karjalan Liiton jäsenkortti 
 

 Kuten puheenjohtajan palstallakin kerrotaan,  Karjalan Liiton jäsenkortti ja sen tarjoamat etuudet päättyvät 

sukuseuran jäsenten osalta kuluvan vuoden lopussa. Mikäli kortti on tullut jonkin muun Karjalan Liittoon 

kuuluvan yhdistyksen (esim. Karjala-seurat, pitäjäseurat) kautta, kortti on voimassa siinä kerrotun ajan. 

Korttiin on painettu ko. jäsenyhdistyksen nimi.  

 

3.  Lasten sukutapahtuma kesällä 2011 

  

   

 Kouvolan Tykkimäelle kokoon-

tui lauantaina 23.7. pieni, mutta 

edustava joukko vietämään 

lasten sukutapahtumaa. Sää 

suosi huvipuistossa pyörineitä 

lähes koko päivän, sadekuuro 

saatiin niskaan vasa lähes 

poislähtiessä. Toivotaan, että 

tulevina vuosina saamme jatkoa 

myös lasten tapahtumalle. 

Ideoita otetaan vastaan! 

 

 

 

 

4.  Matka Vilnaan 8.-11.6.2012 
 

 Ensi kesänä sukuseura järjestää yhdessä Hyvinkään Karjalaisten kanssa bussimatkan Vilnaan, Liettuaan.  

 

 Matkan hinta sukuseuran jäsenille on n. 480 euroa/henkilö, ei-jäsenille 495 euroa/henkilö, majoitus  

 2-hengen huoneessa. SILviisin liitteenä on tarkempi matkaohjelma. 

 

 Lisätietoja matkasta antaa Heino Silvonen, joka myös ottaa vastaan ilmoittautumiset matkalle. Sitova ilmoit-

tautuminen tehtävä 31.3.2012 mennessä ja varausmaksu 150 euroa/henkilö on maksettava 13.4.2012 

mennessä. 
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5.  Posti- tai sähköpostiosoitteiden muutokset ja muut ilmoitukset sukuseuralle 



 

 Sukuseuran jäseniä pyydetään ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteiden muutoksista seuran sihtee-

rille. Ilmoituksen voi tehdä sukuseuran nettisivujen kautta: www.silvonen.fi/sukuseura  ja siellä edelleen 

linkki Jäsenasiat. Tiedot voi ilmoittaa myös sähköpostilla marjahelena.lindqvist@pp.inet.fi  tai tekstiviestillä 

numeroon 040-569 2726 tai osoitteella Marja Lindqvist, Torvitie 10, 45130 Kouvola. 

 VAIN OIKEAT OSOITETIEDOT TAKAAVAT TIEDOTTEIDEN JA MUUN POSTIN PERILLE TULON!  

 

 Myös muut terveiset ja ilmoitukset voi lähettää edellä mainitulla tavalla. 

 

 

 

 

6.  Yhteystiedot: 
  

 Sukuseuran nettisivut www.silvonen.fi/sukuseura 

 

 Hallitus: 

  Pertti Paukkuri, puheenjohtaja 050    542 0540 perttipaukkuri@gmail.com 

 Seppo Silvonen, varapuheenjohtaja 0400 703 975 seppoisilvonen@gmail.com 

 Heikki Oksanen, jäsen    0400  314 475 oksanen@rakennuspalvelu.inet.fi 

 Heino Silvonen, jäsen 0400  624 523 heino.silvonen@pp.inet.fi 

  Leena Silvonen, jäsen 040 847 1077 kolli.invest@co.inet.fi 

 Marja Lindqvist, sihteeri   040 569 2726 marjahelena.lindqvist@pp.inet.fi 

 - postios: Torvitie 10, 45130 KOUVOLA 
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