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Puheenjohtajan tervehdys: Hyvät sukuseuralaiset!
Vepsä-viestin välityksellä toivotan teille kaikille perheinenne rauhallista ja tunnelmallista joulua. Minulla on vuoden aikana ollut ilo ja kunnia toimia sukuseuramme puheenjohtajana.
Olen tänä aikana löytänyt itselleni hyvin merkityksellisen asian, osa minusta on Karjalasta ja osa
minusta on Vepsien heimoa. Ylpeyteni asiasta on nostanut päätään ja olen todella kiitollinen teille
kaikille, jotka olette jaksaneet antaa aikaanne meille kaikille kokemastanne, näkemästänne ja
suunnattomasta suvun historiaan liittyvästä tietovarastostanne.

Juurien merkitystä ei pidä vähätellä, sillä jokaisen oma persoona on löydettävissä ymmärtäen
menneisyyden vaikutukset. Pääsin kesällä Kaija Linnahalmeen ja Seppo Vepsän myötävaikutuksella tutustumaan menneisyyteeni Kannaksella ja mielikuvissani olen vaalinut näitä paikkoja.
Vähän tuonnempana palaan Vepsä-viestissä myös näihin kokemuksiin. Vuosikokouksemme Imatralla oli jälleen elämys ja
kiitän kaikkia siihen osallistuneita. 03.012.pieni joukko kokoontui Heurekassa. Jutustelimme glögin äärellä mm kesän matkasta.
Lisäksi meillä oli ilo ja kunnia osallistua Esko Vepsän vetämään näyttelyyn Dialogi ajassa. Kierros oli erittäin innostava, suosittelen! Ensi vuonna tapaamme vuosikokouksen merkeissä Suomen historian havinaa omaavassa Tuusulassa, Uudellamaalla.
Ennen edellä mainittua tapaamista, meillä onkin mahdollisuus lähteä yhdessä jäljittämään juuriamme Vepsien maille Karjalaan,
josta myös voitte lukea Vepsä-viestistä lisää. Toivon, että kaikki kynnelle kykenevät ilmoittautuisivat mukaan. Vielä kerran
Hyvää joulua teille kaikille ja Onnellista Uutta Vuotta!
T. Ritva Oinonen
Hallituksen kokous 20.10.2016 Hämeenlinnassa
Läsnä olivat Ritva Oinonen, Seppo Vepsä,
Sari Heinonen ja Mikko Vepsä, yhteiskuvassa oikealla.
Keskusteltiin Vepsä Viestin toimittamisesta, sillä pitkäaikainen viestin toimittaja, Esko Vepsä on ilmoittanut
luopuvansa tehtävästä. Pj. Ritva on selvittänyt asiaa,
mutta tekijää ei ole löytynyt. Mikko Vepsä joka on toimittanut viestiä aikaisemmin, tarjoutui tehtävään. Asiaa
vielä selvitellään ja päätetään myöhemmin.
Keskusteltiin syksyn ja talven toiminnasta. Suunniteltiin matkaa Karjalaan, Vepsien kyliin, Vepsän Museoon ja Kizhin museosaarelle. Päätettiin että Seppo pyytää tarjouksen Puolakalta kesäkuun alkuun. Paluumatkalla tutustuminen Aleksanteri Syväriläisen Luostariin, johon viime kevättalvella suunniteltu matka peruuntui ajankohdan vuoksi. Luostarin perustaja on sukujuuriltaan Vepsiä.
Sukuseura on useasti yrittänyt järjestää talvitapaamista Helsingissä, mutta se ei ole onnistunut vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
Nyt päätettiin ehdottaa tapaamista 3.12.Heurekassa, jossa kiinnostavan kierroksen vetäjä on tuttu mies sukuseurasta. Ennen
Tapaamista hallitus pitää kokouksen. Tapaamiseen osallistuville seura tarjoaa jouluglögit ja piparit.
Imatran vuosikokouksessa esitettiin toivomus, että kaikille jäsenille tehtäisiin kuvajäsenkortit tunnistamisen helpottamiseksi.
Kuka kukin on, kun tavataan? Asia on ollut esillä jo aikaisemminkin, mutta se on jäänyt pöydälle koska jokainen nimikortti
tehdään jäsenkohtaisesti ja se on hidasta. Imatran kokouksessa tuotiin esille että se voisi jopa vähän maksaakin, että
toivomus toteutuisi. Tämän perusteella Mikko Vepsä suunnitteli ja toteutti mallijäsenkortit hallituksen jäsenille.

Jäsenkorttia tarjotaan nyt kaikille jäsenille hintaan 5 euroa kpl plus postikulut. Tähän tarvitaan jokaiselta valokuva, joka
pyydetään lähettämään Mikko Vepsälle mikael.vesper@villavesper.inet.fi . Paperikuvakin käy, joka palautetaan pyydettäessä. Kortit painetaan 8 kpl:n arkeissa ja niitä on saatavissa tapaamisten yhteydessä tai lähetetään postitse sitä
mukaa kun kuvia saadaan .

