SIKIÖN SUKUSEURAN VUOSIKOKOUS 11.8.2019
Paikaksi oli tänä vuonna valittu Evankelinen kansanopisto, Loimaalla.
Aiemmin oli päätetty, että kokouksen pitopaikkaa vaihdellaan siten, jotta
se antaisi paremmat mahdollisuudet osallistua, kotipaikasta riippumatta.
Tällä kansanopistolla on erityinen merkitys Sikiön sukuseuralla, seura
perustettiin Loimaalla 16 vuotta sitten, 26.7.2003. Nyt paikalla oli
muutamia tuolloin mukana ollutta jäsentä.
Kokoontumiseen oli saapunut kaikkiaan parikymmentä aktiivista jäsentä,
kokous etenikin vilkkaan keskustelun voimin.
Aluksi nautimme maukkaan lounaan, kuulumisia vaihdettiin hyvinkin
vilkkaasti, puheensorinasta päätellen
Kokouksen alkajaisiksi, seuran puheenjohtaja Riitta Sainio toivotti
paikallaolijat tervetulleiksi, ja samalla kunnioitimme hiljasella hetkellä
seuran poisnukkuneita jäseniä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Siitama ja sihteeriksi Riitta
Sainio. Kokous eteni sujuvasti aktiivisten osallistujien ja kommenttien
avulla.
Käytiin läpi toimintakertomukset vuosille 2017 ja 2018. Sukuseura on
pyrkinyt osallistumaan aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin, kuten mm.
Karjalaisten kesäjuhliin ynnä Hiitolan- ja Kurkijoen pitäjäjuhliin.
Sari Mäkilä esitteli tilinpäätökset. Voitiin todeta, että sukuseuran talous
on suhteellisen vankalla pohjalla, eikä tarvetta jäsenmaksujen
korotukseen ole tässä vaiheessa. Sukuseuran jäsenmäärä elokuussa 2019
oli 181 henkilöä.
Toimintasuunnitelmassa vuosille 2019 ja 2020 painotettiin jäsenhankintaa,
riveihin tarvitaan tulevina vuosina aktiivisia jäseniä, jotta vastuuta
voidaan jakaa useamman henkilön kesken.
Erityisen vilkasta keskustelua sai aikaan tapahtumiin osallistuminen. Tänä
vuonna panostetaan Vantaalla 5-6.10.2019 pidettävään Kuulutko
sukuuni-tapatumaan, joka on oiva paikka jakaa Sikiön sukuseura tietoutta,
ja löytää mahdollisia uusia jäseniä. Kokouksessa ideoitiin vilkkaasti, miten
sukuseuraa tuodaan esiin ko. tapahtumassa, tapahtumaan osallistuu

tuhansia sukuseura toiminnasta kiinnostuneita, jospa sieltä löytyisi uusia
suvun jäseniä ja uusia tuttavuuksia!
Toki Sikiön sukuseuran kotisivut (www.sikionsukuseura.com)
virallisena kanavana ja Facebook ”Sukuryhmä Sikiö” ovat tärkeitä
välineitä tiedottamiseen ja jäsenten aktivoimiseen.
Sukuseuran johtokunta jatkaa lähestulkoon ennallaan, joskin Hely Laine
pyysi vapautusta tehtävästä, hänen tilalleen valittiin Pirjo Mäkelä
Loimaalta. Elikkä johtokunta tulevalle kaksivuotiskaudelle on
seuraavanlainen:
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Sukuseura myönsi kunniajäsenyyden Unto Jerolle ansiokkaasta
toiminnasta sukuseuran hyväksi. Hän oli estynyt saapumasta paikalle,
mutta kokoukseen osallistuneet saivat terveiset Helyn välityksellä. Hän
luki mieleenpainuvia otteita Unton 85-vuotispuheesta. Tarinat ja
tapahtumat vuosien varrelta ovat liikuttavia kuultavia.
Kokouksen päättymisen jälkeen juotiin kahvit, mansikkakakun kera, mikä
sen sopivampi olisikaan ollut kesäisen päivän lopuksi. Jutustelu jatkui, ja
osallistujilla oli vielä mahdollisuus katsella Mikkosen Reijon laatimaa
valokuva kavalkadia, menneistä kokoontumisista.

