
 
JÄSENKIRJE 
Sikiön sukuseura ry 2014 
 
Viime vuosi oli seuran 10. toimintavuosi sekä myös vuosikokousvuosi. 

Sukukokousviikonloppu ja Kymppijuhla sujuivat mukavissa merkeissä, josta 

vielä kiitos kaikille osallistuneille. Monet kiitokset myös kaikille 

jäsenillemme toimeliaasta vuodesta. Erityiset kiitokset niille, jotka ovat 

osallistuneet muistelemiseen. Ja tervetuloa uudet jäsenet! 
 

Sukuseuran jäsenyys on avoin kaikille. Jäsenyys 

on henkilökohtainen. Sukuseuran jäsenmäärä oli 

vuoden 2013 lopulla 172 + yksi kunniajäsen. 

Tauno Siitamalle myönnettiin kunniajäsenyys 

viime sukukokouksessa. Asetimme jo viime 

vuonna vähintään 200 jäsenen tavoitteen.  Olethan 

muistanut kertoa sukulaisillesi seurasta. Riittävä 

jäsenpohja on seuramme toiminnan kannalta 

välttämätöntä. 

 

Jäsenmaksu on 12 € jäsen/vuosi. Vain 

jäsenmaksun maksaneet voivat käyttää äänivaltaa 

sukukokouksessa. Pankkisiirtolomakkeet ovat 

tämän kirjeen mukana. Toimintamme kannalta 

jäsenmaksun suorittaminen ei ole yhdentekevä 

asia. Jos aiomme järjestää toimintaa tai kustantaa 

jäsenlehteä tai vaikkapa lähettää jäsenpostia, 

meillä on oltava siihen riittävät varat. 

 

Sukuseuralla ei ole näillä näkymin vuoden 2014 

aikana omia kokoontumisia tai tapahtumia. 

Toivomme kohtaavamme ainakin seuraavilla 

juhlilla tai tapahtumissa: 

 

Keskustelutilaisuus Karjalatalolla Helsingissä 

4.5.2014, klo 14.00 aiheena karjalaissukujen 

geneettinen sukututkimus. Tavoitteena on saada 

alkuun DNA Karjala projekti. 

 

Karjalaiset Kesäjuhlat  
Lappeenrannassa 13. - 15.6.2014, jossa seuralla 

on myyntipöytä. Sunnuntaina 15.6. 

juhlakulkueeseen sukuseuran lippua kantamaan 

tarvitaan vähintään neljä henkeä (naisilla 

kansallispuku/feresi, miehillä kansallispuku tai 

valkoinen paita, suorat housut). Ilmoittaudu 

Riitalle.  

 

Kesämessut Parikkalassa 27. – 28.6.2014 

 

Kurkijokelaisten pitäjäjuhla 8.- 9.8.2014 

Loimaalla, jossa on myyntipöytä.  

 

Ruokolahti-markkinat 11.- 12.10.2014 
Koska seuralla on tapahtumissa myynti- ja 

esittelypisteitä, tarvitsemme myytäviä tuotteita 

ja arpajaisvoittoja. Myytävät tuotteet voivat olla 

käsitöitä tai askartelutöitä. Emme voi ottaa 

kirpputoritavaraa tai mitään vanhaa; arpavoittojen 

tulee olla uusia, ja jos mahdollista - ei liian 

isokokoisia tavaroita! Myyntituotteita ja 

arpavoittoja voi toimittaa Riitalle,Virpille tai 

Leilalle. Jos haluat esimerkiksi ommella tai 

neuloa seuran hyväksi, voit kysyä ohjeita Leilalta. 

Myös reippaita myyjiä kaivataan.  

 

Muista lähettää kesäterveisiä sukuseuran 

kesäkorteilla. Kortteja ja muita sukutuotteita 

saa Riitalta ja Virpiltä.  

 

Nettisivumme ovat vielä jonkin aikaa osoitteessa 

http://suvut.genealogia.fi/sikio/ Joudumme 

piakkoin vaihtamaan sivut uudelle paikalle. 

Ohjaus vanhoilta sivuilta uusille sivuille toimii 

jonkin aikaa. Sivuja ylläpitää Reijo Mikkonen.  

 

Sikiön Sukuterveiset –lehden 2. numero ilmestyi 

joulukuussa 2013. Jos et ole saanut lehteä (ja olet 

maksanut jäsenmaksun!), ilmoita asiasta Virpille. 

Lehti ilmestyy tänäkin vuonna ennen joulua, jos 

siihen saadaan riittävästi materiaalia ja Virpi tai 

joku muu jaksaa toimittaa sen. Lehteen 

tarkoitettua aineistoa voi lähettää Virpille 

(yhteystiedot jäsenkirjeen lopussa) kesäkuun 

loppuun mennessä. Tällä kertaa pyydämme 

sotamuistoja tai sotaan liittyvää aineistoa. 

Aineisto voi käsitellä varsinaisten sotamuistojen 

lisäksi kotirintaman oloja, lottia, sotaorpoja, 

sotalapsia, evakkoa, ylipäätään sota-ajan ilmiöitä 

mutta myös armeijamuistoja tai 

rauhanturvaamiskokemuksia. Lehteen voi lähettää 

tietysti muunkinlaista aineistoa, vaikkapa valmiin 

haastattelun jostain sukulaisesta.     

 

Muistelmakirja toimitetaan muistelumateriaalista 

heti, kun materiaalia on riittävästi. Asiasta on jo 

http://suvut.genealogia.fi/sikio/


tehty päätös 8.4.2014 seuran 

hallituksenkokouksessa. Kirjaan tulevasta 

materiaalista on kasassa noin 2/3, mutta edelleen 

kaivataan muisteluja. Viimeistään nyt olisi korkea 

aika muistella ja saada muistoja yhteiseen kirjaan. 

Siellä ne olisivat tallessa jälkipolvillekin. Asia 

etenee tällä hetkellä koko ajan ja jos et nyt toimi 

pikaisesti, muistosi voivat joutua odottamaan 

seuraavaa julkaisutilaisuutta hyvin pitkään!   

 

Hallitus 2014 

Matti Sikiö, puheenjohtaja 

Osmo Sikiö, varapuheenjohtaja 

Riitta Sainio, sihteeri, tiliasiat 

Sari Mäkilä, kirjanpito, tilinpäätös 

Hely Laine, jäsenasiat 

Virpi Sikiö, tiedotus, lehtiasiat, muistelu  

Kaija Luoto, jäsen 

Helmer Sailaranta, jäsen 

Leila Hyttinen, myyntituotteet 

Seppo Sikiö, jäsen 

 

Jos ja kun Sinulle tulee mitä tahansa kysyttävää 

sukuseurasta tai kun haluat mukaan 

toimintaamme, ota meihin rohkeasti yhteyttä. 

Pyrimme voimavarojemme mukaan harjoittamaan 

myös sukututkimusta.  

 

yhteystietoja: 

puheenjohtaja Matti Sikiö: 

0500 750 958, email: elamysvalkea@gmail.com  

Hannolantie 75, 56210 Virmutjoki  

 

varapuheenjohtaja Osmo Sikiö: 

0400 579010, email osmo.sik@gmail.com  

Puusepänkatu 8, 59100 Parikkala 

 

sihteeri Riitta Sainio: 

040 5447 582, email: riitta.sainio@elisanet.fi 

Lehtovuorenkatu 40, 00390 Helsinki 

 

Sari Mäkilä: 

email: sari.makila@evira.fi  

Tahkokalliontie 177, 32140 Ypäjä as 

 

tiedottaja, sukututkija Virpi Sikiö: 

0400 375 041, email: virpi.sikio@pp.inet.fi  

Matintie 10 A 1, 56100 Ruokolahti 

 

jäsenasioiden hoitaja Hely Laine: 

050 5376 386, email: hely.laine@eurajokinetti.fi   

Nummitie 16, 27150 Eurajoki 

 

Leila Hyttinen: 

019-381121, 0400 417933 

Heikkilänkulmantie 20, 09810 Nummi 

 

Helmer Sailaranta:  

050 3562 513, email: hsailaranta@gmail.com  

Risupadontie 4 C 27, 00640 Helsinki 

 

Seppo Sikiö: 

email: seppo.sikio@pp.inet.fi  

Minkinkuja 9, 55420 Imatra 

 

Kaija Luoto: 

040 186 9928, email: kaijaluoto@gmail.com 

Haapaniemenkatu 12  A 69, 00530 Helsinki 

 

sukututkimus Tauno Siitama: 

0400 232 550, email: t.siitama@gmail.com  

Virontörmänkatu 2 A4, 33310 Tampere 

 

Nettisivut Reijo Mikkonen: 

050 5680047, email: reijo.mikkonen@linja.org   

Haukantie 38, 04320 Tuusula 

 

 

 

 

 

 

Toivotamme kaikille jäsenillemme ja koko Sikiön suvulle kaunista kevättä, 
mukavanlämmintä kesää sekä mielenkiintoista vuotta sukuseuran parissa! 

Sikiön sukuseuran hallitus 
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