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Hyvä Lukija, tässäpä kesän menovinkit:
Kaakamojoen soutu toteutetaan lauantaina 3.6.2017. Lähtöpaikka on Keskis- eli
Könönkosken rannasta klo 12.00
Kokoontuminen ja autojen pysäköinti klo 11.30 Mämmiojan pihapiirissä, Mustatie 55,
Könölässä.

Ilmoita etukäteen Risto Ponkalalle puh. 040 7666 165 , otatko mukaan kanootin, kajakin
vai veneen TAI haluatko tulla toisen kyytiin ja ottaa omat turvaliivit mukaan!
Lähdepä muistelemaan Könölän kylän ensimmäisen asukkaan, meidän esi-isämme Hannu
Könösen tuloa ruuhella Könölään vuonna 1596.

Kesätapaaminen pidetään lauantaina 12.8.2017 klo 12 alkaen Könölässä,
(Mustatie 55) Mämmiojan pihapiirissä, joka on aikoinaan ollut Könösen asuinpaikkana.
Vuosikokousten välissä toteutetut tapaamiset ovat olleet varsin merkityksellisiä ja niissä
on teema ja tapahtumapaikka aina vaihtunut. Tulevassa Kesätapaamisessa kuulemme
uusinta sukututkimustietoa teemasta ”Savo ja savolaiset – Könösten tie Sarkamäestä
Kaakamojoelle”. Tutkimustyötä ovat tehneet ja raportin laatineet Ari Kolehmainen, sekä
Anna-Liisa ja Juha Karvonen – heistä ainakin Karvoset ovat meille historiasta paikan
päällä kertomassa. Ja muutoin seurustellaan ja vaihdetaan kuulumisia kenttätarjoilun
lomassa.

Vuoden 2017 jäsenmaksu
Jäsenmaksut ja jäsenistö
Nyt eletään kesän odotuksessa- joka onkin hitaasti tulossa päinvastoin kuin vuosi sitten.
No täytyy ajatella, että hitaasti hyvä tulee…
Entiseen malliin nyt on vuosittaisen jäsenmaksujen ja sukuseurapostituksen aika. Tämän
kirjeen mukana saat sukuseuran jäsenmaksulomakkeen, jäsenmaksu on entinen 10 €
aikuiselta henkilöjäseneltä tai 100€ ainaisjäsenmaksuna. Kun hoidat maksun eräpäivään
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9.6.2017 mennessä, niin homma on siltä osin hoidettu ilman karhuamista seuraavana
vuonna. Muutoin jäsenyys katkeaa automaattisesti mikäli jäsenmaksu on maksamatta
kolmelta vuodelta.
Tämän vuoden alussa jäsenistön kokonaismäärä on 220 henkilöä, kokonaismäärässä ei ole
mukana niitä 23 jäsentä, jotka hallitus sääntöjen mukaan valitettavasti joutui poistamaan
jäsenrekisteristä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Muutamia uusia jäseniäkin
liittyi sukuseuraan vuoden aikana. Tietysti mukavaa olisi, että suurin osa eronneista tai
erotetuista palaa takaisin sukuseuraan. Hallitus omalta osaltaan pyrkii pitämään
sukuseuran toiminnan vireänä, järjestäen vaihtelevaa toimintaa vuosittain. Jäsenistömme
keski-ikä nousee reilulla vuodella vuodessa ja pidemmän päälle tällainen suunta hieman
huolestuttaa. Uusia nuoria jäseniä tarvitsemme mukaan sukuseuran toimintaan- sellaisia
varmaan perhekunnastasi tai lähipiiristäsi löytyy. Viethän viestiä ja innostat mukaan!
Kiitämme etukäteen maksusuorituksistanne ja toivotamme eronneet ja erotetut takaisin
sukuseuran toimintaan.

Tapahtumia ja kuvia viime vuodelta
Suvun kesätapaaminen kirkkopyhän merkeissä toteutettiin helteisenä elokuun
sunnuntaina 7.8.2016 Torniossa, Alatornion kirkossa jatkuen tilaisuutena Parasnimen
pappilassa.

Jumalanpalveluksen jälkeen käytiin kirkkomaalla sankarivainajien haudalla ja suvun haudoilla,
joita olikin useita (muun muassa Alapartanen, Alakuijala, Erkinjuntti ja Lehto jälkipolvineen).
Myös kuuluisan seudun persoonan Kalkkimaan papin, Herajärven muistomerkille pistimme
kukkasen.
Hautausmaakierroksen
jälkeen siirryttiin kahville ja
seurustelemaan.

Parasnimen pappilan
pihapiiri on kaunis ja
idyllinen joen rannalla
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Pöydissä oli mukavaa puheensorinaa ja saatiin porista tuttujen ja vähän vieraampienkin
sukulaisten kanssa

Tilaisuudessa kysyttiin ennakkoon toiveita vuoden 2018 vuosikokouksen pitopaikasta ja
luonteesta – toivottiin vapaamuotoista, toiminnallista yhdessäolotilaisuutta esimerkiksi
taannoisen Kukkolankosken maisemissa pidetyn kaltaista tilaisuutta. Kesätapaamiseen
osallistui 28 henkilöä
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Muuta
Sukuseuran kotisivut ovat osoitteessa http://kononenkoivupalo.nettisivu.org
Sivustolla on mm kuvia, sukututkimusmateriaalia, hallituksen jäsenten yhteystiedot ja
kokouspäätöksiä. Tämä SukuseuraPostikin on siellä.
Sukuseuralla on myös oma sähköpostiosoite, johon voit lähettää viestejä ja kysymyksiä
kononenkoivupalo@gmail.com
Tuohon osoitteeseen voisit lähettää oman sähköpostiosoitteesi ja siten saat jatkossa
sukuseuran postia ja jäsenmaksun suoraan sähköpostiisi.
Nautitaan kesästä ja tulehan mukaan
tapaamisiin

Ystävällisin terveisin, hallituksen psta

Rauni Räty
sihteeri - tiedottaja

