Lipsasten iloinen sukutapaaminen Kerimäellä
Viikonlopuksi 5.-6.7. olivat ilmatieteilijät luvanneet sateita ja ukkosta, mutta ilmojen haltija oli
kuitenkin suosiollinen, kun Lipsaset kokoontuivat Hotelli Herttuaan Kerimäelle. Liekö iloisten
halausten määrä karkottanut paksuimmat pilvet taivaalta. Ensimmäiset ehtivät puolilta päivin
lounaalle hotellin maukkaiden herkkujen ääreen. Kolmen aikaan kokoonnuimme metsän reunaan
aloittamaan leikkimielistä Fresbeegolf- kilpailua, joka eteni läheisen Salpalinnoituksen maastossa
ukkosen jyristessä jossain kauempana. Viiden hengen ryhmät riensivät kannustushuutojen ja
iloisten naurujen säestyksellä poutaisessa, upeassa metsässä. Kisan lopuksi oli visainen
tietokilpailu. Samaan aikaan toiset ulkoilivat Kerigolfin radoilla, tutustuivat sotahistorialliseen
näyttelyyn tai olivat puheenjohtaja Harri Lipsasen ”vastaanotolla” saaden käteensä laajan
tietopaketin omasta lähisuvustaan ja esivanhemmistaan aina 1490- luvulle asti.

Lähtövalmiina kilpailuun

Tuomarit ( Heino ja Jouko) valmiina lähtökäskyyn

Fresbeegolf on taitolaji

Tyyliä riittää

Rantasaunan kutsuva tuoksu oli havaittu pihalla jo Fresbeegolf- kisaan lähtiessä, ja sinne riensimme
viettämään rattoisaa iltaa. Aluksi kisan järjestäjät, Heino ja Jouko Lipsanen jakoivat joukkueille
palkinnot. Pirteät T-paidat ja jumppapussukat vastaanotettiin halauksin ja naurussa suin. Nautittiin
huikopalaa, saunottiin, uitiin ja välillä kajautettiin yhteislauluja. Kaiken aikaa saunatuvat täyttyivät
iloisesta puheensorinasta, kun tavattiin tuttuja ja tutustuttiin vähän kaukaisempiinkin sukulaisiin.
Täysikuu valaisi tummaa taivasta, kun punaposkiset saunojat siirtyivät huoneisiinsa unten maille.
Pirteimmillä porukoilla riitti vielä juttua baarin puolella puoleen yöhön.

Palkintojen jako illanvietossa

Juttua riitti

Sunnuntaiaamuna joukko osallistujia kävi tutustumiskierroksella Punkaharjulla. Kymmeneltä oli
mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen maailman suurimmassa puukirkossa, ja sen jälkeen
kuulla selostus kirkon historiasta. Puheenjohtaja piti edelleen ”vastaanottoaan” niille, jotka toivoivat
mukaansa tietopaketin lähisukunsa historiasta. Herttuaan kokoonnuttiin yhteiselle lounaalle, ja
keskustelut soljuivat monenmoisissa aiheissa maailman muuttumisesta yhä digitaalisemmaksi
suvun historian eri vaiheisiin.
Varsinainen sukukokous alkoi aterian jälkeen. Osmo Lipsanen, sukuseuran yksi perustajajäsenistä
kertoi aluksi seuran perustamisen ajoista. Virallisten kokousasioiden jälkeen puheenjohtaja Harri
Lipsanen luovutti suvun pöytästandaarit Atte, Jouko, Osmo ja Veli-Antti Lipsaselle sekä Terho
Lipsoselle ja Anna-Liisa Toikkaselle sukuseuran hyväksi tehdystä työstä sekä
henkilöhenkilökohtaisen merkkipäivän kunniaksi.

Matti vei arpajaisten kirjapalkinnot

Atte, Veli-Antti, Anna-Liisa, Terho, Jouko ja Osmo juhlivat

Puheenjohtaja kertoi sukututkimuksen viimeisimmistä vaiheista. Sukututkija Ari Kolehmaisen
tutkimusten lisäksi Harri on löytänyt valtavasti uutta tietoa ja uusia sukulaisia omien tutkimustensa
perusteella. Hän kertoi niistä laatimiensa taulukoiden avulla liittäen asiat elävästi kotimaan
historiaan. Lopuksi kajautettiin yhteisesti Savolaisten laulu ja Suomen juhlavuoden kunniaksi
Maammelaulu.
Ennen sukutapaamisen päätöskahveja suoritettiin vielä jännittävä arpajaisvoittojen jako.
Sukuneuvoston jäsenet olivat tuoneet runsaasti palkintoja. Joku sai herkkuja tai kosmetiikkaa, joku
voitti kirjan, risteilyn tai lumpeenkukkamaalauksen.
Vielä voitiin jutella ja vaihtaa kuulumisia kahvin ja pullan äärellä, ennen kuin oli aika erota. Lämpimin
halauksin toivotettiin hyvää kotimatkaa ympäri Suomea ja aina Ranskaan asti. Kaikille annettiin

tehtäväksi pohtia ja ideoida, missä tapaamme ja millaista ohjelmaa järjestämme kahden vuoden
kuluttua, kun on aika pitää juhlakokous sukuseuran 50 vuotisen taipaleen kunniaksi.

Kaikki mahtuivat sittenkin joukkokuvaan
Lea Asp

