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JäsenPosti 2020  
  
JäsenPostissa asioina ovat 
❖ viime vuoden tapahtumia muistellen 
❖ suunnitelmia kuluvan vuoden tapahtumaksi 
❖ jäsenasiat ja jäsenmaksuasiaa 

 

 
Viime kesänä oltiin runsain joukoin kahdessa yhteisessä sukutapaamisessa 
 
Sukuseuran väkeä osallistui kymmenittäin, puheenjohtaja Hannele Salmen kutsumana,  

 
Emman Pirtin 100-vuotisjuhlaa 
viettämään sunnuntaina 23.7. 
Tornion Laivajärvellä.  
Aurinkoisen lämmin kesäpäivä oli upea 
niin tarjoilujen kuin monipuolisen 
ohjelman antina.  
 

 

                                                          

 

 
 
Emman pirtti 
Laivajärvellä 
ennen ja nyt –  
Se on Hannelen 
ja perheensä 
rakas vapaa-
ajan paikka  
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Tervolapäivän retkellä lauantaina 10.8. oli osallisena noin 60 henkilöä.  Päivän aikana 

tutustuttiin suvun asuinsijoihin ja kohteisiin Ylipaakkolassa ja kirkonkylällä. 

Aamutuimaan 

kokoonnuttiin 

Ylipaakkolassa 

Alatalon 

pihapiiriin, jossa 

saatiin aistia 

vanhan 

maalaistalon 

tunnelmia ja 

nauttia herkulliset 

karjalanpiirakka- 

ja nisukahvit.   

Erkki Alatalo kertoi vanhempiensa Janne (ent. Mikkotervo) ja Katri Alatalon ja perheen 

historiasta ja elämästä Ylipaakkolassa. Jarmo Keskitalo kuvaili historiallisena 

tutkimuskatsauksena Alatalon ja Mikkotervon talojen ja laajemminkin Ylipaakkolan kylän 

asemaa ja roolia sotavuosina. 

Tämän jälkeen asteltiin naapuriin, Mikkotervon pihapiiriin.                     

 

Maria-Terttu Tuovinen kertoili vanhempiensa, 

Mikkotervon nuorimmaisen Aino- äidin ja isän Toimi 

Tuovisen elämästä ja muutoinkin  Mikkotervon talon ja 

sen eri sukupolvien ihmisten elämästä, perheistä, työstä ja 

harrasteista. 

Kemijoen itäpuolelta siirryttiin kirkonkylälle ja 

tutustuttiin Jurvan, sittemmin nimeltään Koivupalon 

taloon, Nykyisin se on Tervolan rauhanyhdistyksen 

toimitalo. Retkipäivän lounas nautittiin Tervolatalolla, 

josta siirryttiin tutustumaan vanhaan ja ns uuteen, isoon 

kirkkoon ja käytiin suvun hautapaikoilla kirkkomaalla. 
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Iltapäivällä matkattiin Riimalaan ja Koivupaloon/Mäkikoivupaloon, jonne Pietari ja Riikka 

lapsinensa aikoinaan Jurvalta muuttivat. Nykyisin talo on osa Lapinniemen koulun rakennuksia 

ja pihapiiriä. Pitkän, mutta sitäkin antoisamman retkipäivän päättyessä poikettiin Postin Alpon 

ja Salmen kesäpaikkaan, jossa isäntäväki tarjosi maukkaat kahvitarjoilut.  

                                                             

         

 

 

  

Lapinniemen koulurakennuksia/ent Koivupalo       

                                                       Koivupaloa 

                                                             

                        

 

 

 

 

 

 

 

Ari, Helvin ja Viljo Laineen poika, muistelee Riimalan perhekunnan elämän vaiheita 

 
Kesätapahtumat tulevana kesänä  
 
Alustavasti on suunnitelmissa toteuttaa suvun kesätapaaminen lauantaina 25.7. 
Ryynäsessä, Karungin Ryynäsenpäässä. 
 
Paikka on Ryynäsen sukuhaaran ja sen kantaäidin Ida Ryynänen os Koivupalon ja 

puolisonsa Johan Petter Ryynäsen tila ympäristöineen. Päivä on ajateltu aloittaa 

Kukkolankoski-vierailulla ja sinne pyydetään koski-isäntä Risto Leinonen esittelemään 
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paikkaa ja sen historiaa ja toimintaa. Ryynäsessä on sitten keittoruokailu ja kahvitus sekä 

erilaista ohjelmaa ja yhdessä viihtymistä 

Vallitsevasta korona- epidemiatilanteesta johtuen kesätapaaminen jää vielä avoimeksi. 

Mikäli tapahtuma- ja kokoontumiskielto jatkuu, niin kesätapaamista ei ole. Ilmoitamme 

Lapin Kansassa, Lounais-Lapissa, kotisivuilla ja sähköposteina päivästä siinä tapauksessa 

mikäli se voidaan toteuttaa!  

Jäsenasiat ja jäsenmaksu  

Tänä vuonna kokeillaan uutta tapaa. Lähetämme tämän SukuPostin 2020 ja 

tilisirtolomakkeen jäsenmaksun maksua varten sähköpostilla niille, joiden sähköpostiosoite 

meillä on tiedossa. Muille tietenkin lähetetään postia tuttuun tapaan kirjepostina, mutta jos 

jatkossa haluat saada postin sähköpostiisi, niin ilmoita se kononenkoivupalo@gmail.com 

Pidäthän ajan tasalla mahdollisesti muuttunut osoitteesi, ilmoittamalla se sähköpostitse yllä 

kerrottuun sähköpostiin tai puhelimitse Toinille, Toini Heikkilä puh 040 571 6121.  

 

Sukuseuran tilinumero FI 81 5463 0820 028826, kirjoita maksaessasi lomakkeen viesti- 

kohtaan ”jäsenmaksu 2020”. Maksaessasi jäsenmaksun useammasta henkilöstä, niin kirjoita 

viestikohtaan heidän nimet. Jäsenmaksu on entisen suuruinen, 10 euroa / henkilö ja 

ainaisjäsenmaksu 100 euroa. Kunniajäseniä ovat yli 90-vuotiaat jäsenet eikä heiltä 

jäsenmaksua peritä. Ole hyvä ja maksa jäsenmaksusi huhtikuun loppuun mennessä, se 

vähentää harmillista muistutustyötä eikä rästilaskuja ja jäsenpoistoja syntyisi. Kiitos       

Sukuseurassamme on noin 190 jäsentä, sukuun kuuluvien henkilöiden määrän ollessa 

paljon suurempi. Teitä uusia ja etenkin nuoria toivomme jäseniksi ja tervetulleiksi 

toimintaan mukaan.  

 

Nautitaan keväästä ja luonnosta ja ollaan turvallisesti kotipiirissä  
- Tästäkin selvitään, kuten asiantuntijat meitä vahvistavat! 

                                 
   
                    Kuulumisiin ja tapaamisiin, Rauni-sihteeri ja koko hallitus 
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