Tapaaminen Imatralla vuosikokouksessa ja matka Jääskeen ja Antreaan
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Vuoden 2015 vuosikokous toteutettiin upeissa Lopen maisemissa Villa Vesperissä, mikä oli kokemuksena meille kaikille omaa
luokkaansa. Valitun hallituksen tehtävä ei siis ollut helppo uuden vuosikokouksen järjestämiselle, emme halunneet ”lässäyttää”
edellisessä vuosikokouksessa nostettua tunnelmaa. Kokouksen oli määrä olla itäpuolella Suomea, vuoroperiaatteen mukaan.
Kokouspaikaksi valikoitui Saimaan rannalla sijaitseva Imatran kylpylä. Osanottajia oli mukavasti, yli 30, mikä tuntui erityisen
hyvältä. Eri sukuhaarat kokoontuivat ja löysivät toisensa. Kokous käytiin myönteisessä ja keskustelevassa ilmapiirissä. Hallitukseen tuli valittua mukavasti väkeä: Seppo Vepsä valittiin varapuheenjohtajaksi, Jarmo Vepsä. Sari Heinonen, joka valittiin myös
sihteeriksi sekä Mikko Vepsä. Rahastonhoitajana jatkaa Esko Vepsä ja minä sain kunnian jatkaa puheenjohtajana.

Osa kokousväkeä Imatralla

Toimintasuunnitelmassa haluamme edelleen jatkaa hallituksen kokoontumisia muutaman
kerran vuodessa, sekä lisätä kiinnostusta sukuseuraa kohtaan myös jäsenten lisäämisen
muodossa. Em tarkoittaa myös viestinnän tehostamista ja tässä mietittiin sähköisten
viestintävälineiden käytön lisäämistä ja myös sosiaalisen median hyödyntämistä. Myös
ihmisiä kiinnostavaa toimintaa painotettiin ja tässä nostettiin esiin myös entisille kotiseuduille Karjalaan. Sukuseura on vuosia sitten tehnyt matkan myös Äänisen rannoille
Vepsän kyliin ja museoon. Nyt joukossamme on uusia ihmisiä, joten päätimme myös
tulevana vuonna, mikäli ilmoittautuneita saadaan riittävästi matkata yhdessä ihailemaan
Vepsien rakennustaidetta ja kulttuuria.

Mikko Vepsä oli tuonut sukuseurallemme arvokkaan tukensa taulun merkeissä, joka huutokaupattiin kokouksen päätteeksi.
Minulla oli ilo, onni ja kunnia huutaa upea taideteos seinälleni. Lopuksi joimme kakkukahvit, kakku oli varustettu Vepsä-viirillä!

Kokouksen yllätyskakku

Martti toimi meklarina taulun huutokaupassa

Etujoukko lähdössä Saimaan risteilylle

Tapaamisemme ei suinkaan päättynyt tähän. Lähdimme yhdessä risteilemään Saimaalle, kokemus oli hieno! Sumuinen sää
ei haitannut, vaan saimme esimakua Saimaan tuhansista saarista ja maisemasta risteilymme aikana. Tutustuin matkaan lähteneisiin paremmin laivalla, mikä sai minut vakuuttumaan, että kanssanne on hienoa viettää aikaa! Illallinen oli kylpylähotellissa ja tähän oli varattu kabinetti meitä varten. Ilta jatkuikin sitten meidän kunkin haluamissa merkeissä.

Mikko-Mikael oli saanut Imatralle mukaan mukavan porukan lähisukulaisia, joista 5 jäsentä. Etualalla oleva Janita liittyy jäseneksi tammikuussa.
Pirkko, Mikko, Rauni, Päivi, Sari ja Janita risteilyllä
Laulumies Martti Vepsä kajautti ilmoille risteilyn kiitoslaulun
Aamu jännitti jo monia…Aamupalalta kokosimme Seppo Vepsän autollisen väkeä ja suuntasimme eväät saatuamme
Kannakselle. Rajamuodollisuudet ottivat aikansa, mutta hyvässä seurassa aika ei käynyt pitkäksi. Kaija Linnahalme miehensä
Turon kanssa on koonnut varsin ansiokkaan tietopaketin Liittyen niin sukumme historiaan kuin myös heidän elinympäristöönsä
Ja tästä saimme nauttia matkan ajan.
Jatkuu..

