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SUKUYHDISTYS SIHVO ry Helsinki 16.11.2022

Hyvä sukuyhdistyksen jäsen Jäsentiedote 2/2022

Syksy on ehtinyt jo pitkälle sukukokouksen ja viime kesän jälkeen. Tässä jäsentiedotteessa 
kerromme vielä sukukokouksen päätöksistä ja jäsenmaksu on jälleen ajankohtainen asia. Muita 
aiheita ovat kevään 2023 ja tulevan kesän tapahtumat.  

Sukukokouksen päätöksiä ja sukuneuvoston järjestäytyminen

Jyväskylässä 14.5.2022 pidetyssä sukukokouksessa valittiin uusi sukuneuvosto ja sukuyhdistyksen 
puheenjohtaja. Sukuneuvoston jäseniksi kaudelle 15.5.2022 – kevät-2025 valittiin Mikko Hanski 
(K), Jari Järvinen (V), Teppo Launiainen (V), Eeva Loukonen (L), Seppo Luode (V), Anneli Sihvo (K), 
Leena Sihvo (K), Mervi Sihvo (L), Päivi Sihvo-Eskelinen (L), Tapio Sihvo (V), Tommi Sihvo (L), Eeva-
Riitta Wirta (K). Kirjaimet K, L ja V nimeen perässä viittaavat sukuhaaraan Kaukola, Lemi tai 
Valkjärvi.  Sukuyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva-Riitta Wirta, joka toimii myös 
sukuneuvoston jäsenenä.

Sukukokouksessa päätettiin, että jäsenmaksu pidetään ennallaan ja se on 30 € kolmelta 
seuraavalta vuodelta 2022–2024. Jäsenmaksu laskutetaan yhdellä kertaa koko ajalta.

Sukuneuvoston ensimmäinen kokous pidettiin 17.9.2022 etäkokouksena. Kokouksen pääaiheena 
oli sukuneuvoston järjestäytyminen eli varapuheenjohtajan, sihteerin, jäsenrekisterin pitäjän, 
rahastonhoitajan, kirjanpitäjän, jäsentiedotteen postitusasioiden vastuuhenkilön sekä Karjalan 
Liiton yhteyshenkilön valinta. 

Sukuyhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Teppo Launiainen, sihteeriksi ja jäsenrekisterin 
pitäjäksi Eeva Loukonen, rahastonhoitajaksi Tommi Sihvo, kirjanpitäjäksi Päivi Sihvo-Eskelinen. 
Jäsenkirjeiden postituksesta sopivat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Karjalan Liiton 
yhteyshenkilöä ei erikseen valittu; sekä puheenjohtaja että sihteeri ovat Karjalanliiton jäseniä ja 
pitävät yhteyttä liittoon. 

Sukuneuvoston kokouksessa nimettiin työvaliokunta, jonka jäsenet ovat yhdistyksen 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Työvaliokunta kokoontuu 
tarvittaessa. Sukuneuvosto voi valita keskuudestaan muitakin vastuuhenkilöitä erilaisten 
tapahtumien suunnittelua/ järjestämistä varten.
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Jäsenmaksun maksaminen

Sukuyhdistyksen jäsenmaksu 30 € vuosilta 2022–2024 laskutetaan jäseniltä tämän kuluvan vuoden 
lopulla ja vuoden 2023 alussa seuraavasti: 

Ne sukuyhdistyksen jäsenet, jotka kuuluvat jäseninä myös Karjalan Liittoon saavat 
jäsenmaksulaskun alkuvuodesta 2023 suoraan Karjalan Liitosta. Jäsenmaksulasku sisältää 
Sukuyhdistys Sihvo ry:n jäsenmaksun vuosille 2022–2024 ja lisäksi Karjalan Liiton jäsenmaksun 20 
€ vuodelle 2023 sekä mahdollisten muiden Liittoon kuuluvien seurojen kuten pitäjä- tai Karjala-
seurojen jäsenmaksun vuodelle 2023. Karjalan Liitto tilittää kaikille jäsenseuroilleen niille kuuluvat 
osuudet kevään kuluessa. 

Niille sukuyhdistyksen jäsenille, jotka eivät ole Karjalan Liiton jäseniä, tulee tämän jäsentiedotteen 
liitteenä jäsenmaksulasku vuosille 2022–2024. Jäsenmaksulasku sisältää siis vain sukuyhdistyksen 
jäsenmaksun 30 €. 

Kaikkien jäsenmaksujen eräpäivä ilmoitetaan laskun yhteydessä ja se on helmikuun puolessa 
välissä.

Sukuyhdistys Sihvo ry on Karjalan Liiton ja Karjalaisten sukuyhteisöjen Liiton jäsenseura. Jokaisella 
sukuyhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus liittyä Karjalan Liiton jäseneksi ja päästä sen 
ohjelmatarjonnan ja etujen piiriin. Liiton jäsenyys ja henkilöjäsenet takaavat meille yhdistyksenä 
pääsyn mukaan Karjalan Liiton suurtapahtumiin, kuten Karjalaisille Kesäjuhlille, jonne muuten 
emme voisi osallistua. Yksittäinen henkilö voi osallistua moniin Karjalan Liiton tapahtumiin, vaikka 
ei ole jäsen, mutta pääsy jäsenille on yleensä hieman edullisempi. Jäsenille on tarjolla jäsenetuja, 
joita ovat mm. Otavamedian lehdet, Kalevala Korun tuotteet ja Viking Linen matka-alennukset. Jos 
et vielä ole Karjalan Liiton jäsen, mutta haluaisit liittyä jäseneksi, ilmoita siitä puheenjohtajalle tai 
sihteerille mielellään ennen marraskuun loppua, koska silloin laskutustietojen pitää olla 
tarkastettuna.

Kuuluko sukuuni-tapahtuma

Sukuyhdistys Sihvo osallistui Vantaan sukututkijoiden järjestämään Kuulutko Sukuuni-
tapahtumaan 8.-9.10.2022. Tapahtuma oli viime vuoden tapaan vain virtuaalinen, joten meillä oli 
tapahtuman näyttelyosiossa power point-esitys, jossa sukuyhdistystä ja sukua esitellään. 
Toivottavasti jo ensi syksynä voimme osallistua tapahtumaan jälleen paikan päällä ja tavata 
suvusta kiinnostuneita ihmisiä.  

Kevään ja kesän 2023 toimintaa

Teatteriesitys 18.3.2023

Sukuyhdistykselle on varattu 30 lippua Kansallisteatterin esitykseen ”Ensimmäinen tasavalta” 
lauantaina 18.3. klo 19. Ensimmäinen tasavalta on myös Kansallisteatterin 150-
vuotisjuhlanäytelmä. Esittelyn mukaan tämä ”Kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskisen kirjoittama 
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ja ohjaama näytelmä on kertomus siitä, kuinka tsaarin vallan alla viruvasta, Euroopan 
takapajuisimmasta sääty-yhteiskunnasta vähitellen muotoutui demokraattinen, moniäänisyyttä ja 
oikeusvaltioperiaatetta kunnioittava Suomi.” 

Liput on varattu Kansallisteatterin riveiltä 12–15.Lippujen hinta on 49 € kappale, eläkeläinen 45 € 
ja opiskelija 22 €. Jos varaat lipun tai lippuja, ilmoita siitä puheenjohtajalle sähköpostilla (eeva-
riitta.wirta @kolumbus.fi) tai tekstiviestillä (puhelin 040 8308692) ja maksa lipun/lippujen hinta 
sukuyhdistyksen tilille FI75 5723 8120 2377 46 viimeistään 31.1.2023 mennessä. Käytä 
viitenumeroa 7155. Tekstiviestistä ja sähköpostista jää muistiin kirjallinen merkintä, kun 
seuraamme varausten määrää.

Sukuyhdistyksen matka Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen

Sukuyhdistyksessä suunnittelimme keväällä 2021 matkaa Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen. Matka 
peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tämä oli ymmärrettävää, sillä ajankohta oli vielä 
epävarma korona -infektioiden suhteen. Matkaa suunnitellaan nyt uudelleen ja kohteet olisivat 
ainakin pääosin samat kuin aiemmin, Raatteen tie Suomussalmella ja Pielisen museo Lieksassa. 
Matka ajateltiin tehtävän elokuun 2023 alkupuolella. Lisää tietoa matkasta kerromme keväällä, 
mutta alustava varaus elokuun alun viikonloppuihin kannattaa jo huomioida, jos matka kiinnostaa.

Sukututkimuksen päivä 11.4.2023

Sukututkimuksen päivä julistettiin sukututkimusyhteisöjen toimesta viime joulukuussa ja vuosittain 
vietettäväksi sukututkimuksen päiväksi on määritetty 11.4. Kukin sukuyhdistys tai seura tai muu 
yhteisö voi viettää sukututkimuksen päivää isommalla tai pienemmällä joukolla joko kyseisenä 
päivänä tai itselleen sopivana ajankohtana. Sukuneuvosto päätti selvittää mahdollisuuksia järjestää 
kevään aikana jokin tapahtuma, jossa voitaisiin päivittää tietoja Sihvon suvun sukuhaaroista ja 
vaikka katsella valokuvia.  Tästäkin kerromme kevätpuolella tarkemmin, jos tilaisuus toteutuu. 
Ehdotuksia kokoontumispaikasta otamme vastaan mielellämme. 

Sukuyhdistyksen tuotteet ja kirjakampanja

Sukuyhdistyksen tuotteita on edelleen saatavilla ja hinnatkaan eivät ole muuttuneet. 

 Juuttikassi, jossa on sukuyhdistyksen logo ja punaiset tai mustat sangat, 15 € ja pari kassia 
tarjouksena 28 €. Kassi ja sukukirja yhteishintaan 50 €. Lähetyksiin lisätään postikulut.

 Pöytäviirin hinta on 40 €. 
 Isännän viirejä on kahta kokoa: Isomman isännänviirin pituus on 4,5 metriä ja se on 

suunniteltu lipputankoon, jonka korkeus on 10 -12 metriä. Isomman viirin hinta on 90 €. 
Lyhyempi isännän viiri on pituudeltaan 3 m. Sen hinta on 60 €. Postitse lähetettävien 
isännän- ja pöytäviirien hintaan lisätään postikulut (10 €). Viirien tilaajille toimitetaan myös 
lippukirja. 
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 Mukit, joissa on sukuyhdistyksen logo ja sukunimi: punaiset ja mustat 12 € kpl ja valkoiset 
10 € kpl. Mukeja emme lähetä postissa särkymisvaaran takia.  Toimitustavasta sovitaan 
aina erikseen.

Kirjakampanja:

Sukuyhdistys Sihvon sukukirjoja on vielä jäljellä kohtalainen määrä ja niiden säilyttäminen 
varastoissa ei hyödytä ketään.  Sen vuoksi kannustamme nyt kaikkia, joilla kirjaa ei vielä ole, 
harkitsemaan sen hankintaa. Vanhempi kirja ilmestyi vuonna 2004 ja uudempi päivitetty painos 
2015. Suvun asuinpaikat ja paljon tietoa sukuhaaroista on molemmissa kirjoissa. Myymme nyt 
marraskuusta vuoden loppuun saakka kirjoja alennettuun hintaan: uusi sukukirja maksaa 20 € ja 
vanha 5 €. Lähetyksiin lisätään postikulut.

Kaikki tuotteet maksetaan sukuyhdistyksen tilille FI75 5723 8120 2377 46 ennen niiden 
lähettämistä. Viitenumero annetaan tilattaessa. Kyselyt tuotteista kannattaa kohdistaa seuraavasti: 

Eeva Loukonen, Kaarina: kirjat, isännänviirit ja pöytäviirit 

Eeva-Riitta Wirta, Helsinki ja Tampere: kirjat, mukit ja kassit 

Leena Sihvo, Vierumäki: uudet kirjat, mukit ja kassit

Tapio Sihvo: kirjat, kassit

Lähestyvä joulun aika

Joulun aika lähestyy. Tämän tiedotteen myötä toivotamme jo kaikille sukuyhdistyksen jäsenille ja 
heidän läheisilleen hyvää, rauhallista ja toiveikasta joulun odotusta!

Eeva-Riitta Wirta, sukuyhdistyksen puheenjohtaja Eeva Loukonen, sukuyhdistyksen sihteeri

eeva-riitta.wirta @kolumbus.fi eeva @loukonen.com


