Sukuseuran viides sukukokous ja sukukirjan julkistamistilaisuus Tuusulassa Hotelli

Gustavelundissa 2.7.2016
Tämänkertainen sukukokous aloitettiin arvokkaan juhlavasti Suvivirren kaikuessa hotellin pihalla,
kun sukuun kuuluva emerituspiispa Matti Sihvonen Kuopiosta siunasi heraldikko Harri Rantasen
sukuvaakunan pohjalta suunnitteleman isännänviirin ennen kuin se nostettiin salkoon. Piispa
Sihvonen toi koskettavassa puheessaan esille suvun merkityksen yksittäiselle ihmiselle. Aiheeseen
liittyvänä hän oli koonnut myös raamatusta otteita siellä kuvatuista suvun merkeistä, joista yhtenä
oli mainittu mm. sukulippu tai muu vastaava tunnus. Piispa Sihvosta avusti rouva Kyllikki Sihvonen
Lappeenrannasta pitelemällä isännänviiriä piispan siunatessa sen. Liikuttuneena juhlaväki kuunteli
piispan rukousta, että Jumala siunaisi koko Sihvosten sukua. Piispan toive oli, että sukuviiri
hulmuaisi mahdollisimman monessa salossa tunnusmerkkinä sukuun kuulumisesta, mitä myös
mm. pöytästandaari edustaa.
Varsinaiseen klo 12:00 alkaneeseen sukukokoukseen osallistui 88 henkilöä eripuolilta Suomea.
Puheenjohtaja Hannu Sihvonen kiitti kokouksen alussa emerituspiispaa sukuviirin siunaamisesta.
Hän nosti puheessaan esille sen, että isännänviirin lisäksi sukuseuralle oli nyt myös saatu laaja
kaksiosainen sukukirja, mikä sekin lisää yhteen kuuluvuutta suvun sisällä, ja yhdistää toisiinsa
menneet ja nykyiset sukupolvet. Ennen varsinaista sukukokousta kokousväki nousi
kunnioittamaan hiljaisella hetkellä kolmen (3) poisnukkuneen sukuseuran jäsenen muistoa.
Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin sekä sukuseuran puheenjohtaja Hannu Sihvosta että
imatralaista Paavo Sihvosta. Suoritetulla käsiäänestyksellä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Paavo Sihvonen. Sihteeriksi valittiin sukuseuran sihteeri Arja Sihvonen Imatralta.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi tulivat valituiksi Raija Inkinen Imatralta ja Maila Lahovuo
Lahdesta.
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Todettiin, että hallituksen ja kirjatyöryhmän
toiminta kuluneella toimikaudella oli ollut hyvin työntäyteistä ja monimuotoista. Kokousväelle
esitetyt tilinpäätökset vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Vahvistettiin
hallituksen laatima talousarvio seuraaville kahdelle vuodelle. Sukukirjahanketta varten vuoden
2012 sukukokouksessa perustettu kirjatyöryhmä lakkautuu, koska työ on saatu päätökseen.
Päätettiin liittyä Sukuseurojen keskusliittoon. Jäsenmaksu päätettiin pitää entisenä, eli on
aikuisjäseneltä 20 € (15 -18 v. 10 €) /vuosi.
Sukuseuran varapuheenjohtajana toiminut Merja Kuittinen ja hallituksen jäsen, Pekka Sihvonen,
ilmoittivat päätöksestään olla jatkamatta hallitustyöskentelyä. Sukuseuran puheenjohtaja Hannu
Sihvosta kannatettiin yksimielisesti edelleen jatkamaan tehtävässään. Varapuheenjohtajaksi nousi
aiemmasta hallituksesta Marko Sihvonen Tuusulasta. Hallituksen aiemmat jäsenet, Arja Sihvonen
ja Riitta Varis Imatralta, Markku Ruuskanen Nurmijärveltä ja Pasi Varkila Jyväskylästä valittiin
uudelleen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Soili Tiimonen Helsingistä ja Raija Relander
Hyvinkäältä. Valittu puheenjohtajisto ja muu hallitus vahvistettiin johtamaan sukuseuraa
seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
Sukuseuran toiminnantarkastajana alusta alkaen toiminut ekonomi Irma Sihvonen Rautjärveltä
valittiin uudelleen. Toisena toiminnantarkastajana toiminut tradenomi Kalevi Kontiokorpi oli
ilmoittanut, ettei ollut enää käytettävissä, joten hänen tilalleen valittiin aiemmin hallituksen
jäsenenä ollut Pekka Sihvonen Lappeenrannasta. Varatoiminnantarkastajana valittiin jatkamaan
Aura Sihvonen Rautjärveltä.

Sukuseuran puheenjohtaja Hannu Sihvonen esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman
kaudelle 2016 - 2018. Oleellisimmat asiat siinä ovat seuraavat:
- Eri sukuhaarojen sukulaisuuden ja polveutumisen selvittäminen pienimuotoisesti, sukututkijan
esittämissä sukuhaaroissa DNA-tutkimuksen avulla.
- Välivuoden ohjelmana sukumatka tai retki kotimaassa.
- Vapaamuotoista ohjelmaa suositaan. Halukkaat jäsenet voisivat itse järjestää yhteistyössä
hallituksen kanssa esim. teatterikäyntejä, tutustumisretkiä jne.
- Jonkun uuden myyntituotteen saaminen olisi suotavaa.
Kokouksen puheenjohtaja Paavo Sihvonen päätti kokouksen klo 13:45, minkä jälkeen väistyvää
sukuseuran varapuheenjohtajaa Merja Kuittista ja hallituksen ja kirjatyöryhmän jäsenenä toiminutta
Pekka Sihvosta kiitettiin kukkasin.
Kirjatyöryhmän puheenjohtajan ja sukukirjan toimittajan, Markku Ruuskasen johdolla pyydettiin
myös sukukirjatyöryhmä estradille. Työryhmään kuulunut kirjan toinen toimittaja, Lauri Sihvonen,
oli estynyt olemaan kokouksessa, mutta Leena Vento, Maila Lahovuo ja Pekka Sihvonen saivat
ansaitsemansa aplodit. Sukuseuran puolesta puheenjohtaja Hannu Sihvonen ja sihteeri Arja
Sihvonen kiittivät heitä antamalla kaikille sukukirjan 1. ja 2. osat sekä kiitoskortit. Lauri Sihvoselle
sukukirjat ja kortti postitettiin jälkikäteen.
Emerituspiispa Matti Sihvosta kiitettiin isännänviirin siunaamisesta lahjoittamalla hänelle ja rouvalle
sukuseuran pinssit.
Sukuseuran kuudes sukukokous pidetään kesällä 2018. Tuolloin sukuseura on ollut toiminnassa
10 vuotta. Hallitus vastaa sukukokouksen ja 10-vuotisjuhlan järjestelyistä.
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Virallisen sukukokouksen jälkeen pidettiin erillinen sukukirjan julkistamistilaisuus, johon osallistui yli
sata henkilöä.
Kesäistä iltapäivää jatkettiin vielä Krapin Kesäteatterin idyllisissä maisemissa Arto Paasilinnan
romaaniin perustuvan Jäniksen vuosi näytelmän merkeissä. Pääroolissa esiintyi ansiokkaasti
näyttelijä Juha Veijonen. Muissa rooleissa esiintyneet Keski-Uudenmaan teatterilaiset Seppo
Halttunen, Anna-Leena Sipilä, Johannes Korpijaakko, Jari Hämäläinen ja Elina Varjomäki saivat
myös innostuneilta katsojilta raikuvat ablodit. Teatteriesitykseen osallistui 49 henkilöä.

