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Hyvä sukuseuramme jäsen 

 

 

Vuoden 2018 toiminta 

 

Sukuseuramme viime vuoden kohokohta oli elokuun 4. päivänä pidetty sukukokous Suonenjoen 

Vanhamäessä. Paikalla oli 37 osallistujaa perheenjäsenet mukaan luettuna. Kotisivuilta löytyy siitä 

artikkeli ja runsaasti valokuvia.  

 

Hallitus kokoontui kolme kertaa, lisäksi pidimme muutaman sähköpostikokouksen.  

 

Facebookin Vehviläisten sukuseuraprofiilissamme on tällä hetkellä 40 jäsentä. Lisää jäseniä ja 

päivityksiä odotamme kovasti. 

 

Internetin kotisivuja on täydennetty jonkin verran viime vuonnakin. Uusia tarinoita, muisteluja ja valokuvia 

otamme edelleen mielellämme vastaan. Niiden julkaiseminen onnistuu sekä uuden 

sihteeri/tiedotussihteeri Johanna Järvirannan, että 2.tiedotussihteeri Tero Vehviläisen kautta. 

Yhteystiedot tiedotteen lopussa. Johanna on sukuseuran ensimmäisen puheenjohtajan Hannu 

Vehviläisen tytär. 

 

Jäsenmäärässä tapahtui pientä kasvua, meitä oli vuoden vaihteessa ja on edelleen 73. Ilahduttavaa oli 

saada poisjääneiden tilalle useita nuoria jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita suvustaan ja omista 

juuristaan. Heistä kaksi valittiin heti tuoreeltaan uuteen hallitukseen.  

 

 

Vuoden 2019 toiminta 

 

Kesätapahtuma lauantaina 6.7.2019 

 

Järjestämme uuden hallituksemme jäsenen Merja Vehviläisen (Asko Vehviläisen tytär) johdolla 

lauantaina 6. päivänä heinäkuuta tilavierailun Suonenjoen Vehvilään Lampilan -tilalle ja samana iltana 

illanvieton Kuopion Viinijuhlille. Tarkemmat tiedot ja osallistumisohjeet ovat tämän tiedotteen liitteenä. 

Toivomme runsasta osanottoa. 

 

Hallituksen kokoukset 

 

Hallitus tulee kokoontumaan 2-3 kertaa. Seuraava kokous pidetään 11.5 Tampereella. Otamme edelleen 

mielellämme vastaan ehdotuksia seuramme toiminnan kehittämiseksi. 

 

Kotisivut  

 

Kotisivuille toivomme edelleen kirjoituksianne ja valokuvia. 
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Uusia jäseniä toivomme mukaan  

Toivomme edelleen nykyisten jäsenten innostavan lapsiaan ja lapsenlapsiaan sekä muita sukulaisiaan 
liittymään mukaan seuramme toimintaan ja siten turvaamaan sen toiminnan jatkumisen ja kehittymisen.  

 

Jäsenmaksu 2019 

 

Sukukokous päätti uudeksi vuosijäsenmaksuksi tämän vuoden alusta lähtien 20 €. Samalla päätettiin, 

ettei liittymismaksua toistaiseksi peritä. Ainaisjäsenmaksu 150 € säilyy ennallaan. Muistattehan, että 

kahden peräkkäisen vuoden jäsenmaksun maksamattomuuden jälkeen hallitus joutuu toteamaan 

jäsenen eronneeksi. 

 

Uusi rahastonhoitajamme Marleena Luopa (Arto Vehviläisen tytär) lähettää jäsenmaksusta 

maksupyynnön ja viitenumeron hallituksen kokouksen jälkeen. Jos haluat maksaa jo sitä ennen, käytä 

viime vuoden viitenumeroa. 

 

Hyvää kevättä ja pian alkavaa kesää 

 

 
Harri Silkosuo, puheenjohtaja 

Rastipolku 5 

15870 Hollola 

 

Hallituksen jäsenet: 

Harri Silkosuo, puheenjohtaja           harri.silkosuo@gmail.com              0400 494 869 
Ismo Kokko, varapuheenjohtaja           ismokokko4@gmail.com                050 357 4873  
Jouko Suihkonen, sukuhistoriavastaava     suihkonen.jouko@gmail.com         040 706 1062 
Marleena Luopa, rahastonhoitaja               marleena.luopa@gmail.com           050 356 2114 
Johanna Järviranta, sihteeri, tied.siht.         johveh@hotmail.com                      044 549 3790 
Tero Vehviläinen, tiedotussihteeri 2           tero.p.vehvilainen@gmail.com       050 329 5674 
Merja Vehviläinen           memmu.vehvilainen@gmail.com   0440 738 140 
Pekka Silkosuo            pekka.silkosuo@kolumbus.fi          040 740 4928 
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