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Kuluva vuosi on seuran 10. toimintavuosi sekä myös vuosikokousvuosi. 
Sukukokouksen yhteydessä juhlistamme ensimmäistä vuosikymmentämme. 
Jäsenhankinta, muistelmakilpailu, elokuun kaksipäiväinen sukukokous 10-
vuotisjuhlineen ja Sukuterveiset-lehti ovat kuluvan vuoden 
päätavoitteitamme. 

 
Viime vuoden aikana tavoitteemme omasta 
lehdestä on vihdoin täyttynyt. Sikiön 
Sukuterveiset ilmestyi ensimmäisen kerran 
joulukuussa 2012. Jos resurssit; inhimilliset 
voimavarat ja sukuseuran varat sallivat, lehti 
ilmestyy tänä vuonnakin ennen joulua. Lehteen 
tarkoitettua aineistoa (ja mahdollisia sponsoreita) 
voi lähettää Virpi Sikiölle (yhteystiedot 
jäsenkirjeen lopussa). Tällä kertaa julkaistaan 
eläinmuistoja, - koti- tai villieläimistä. 
Mahdolliset valokuvat elämäsi Mirreistä ja 
Musteista mukaan tarinaan!  
 
Nettisivumme ovat edelleen osoitteessa 
http://suvut.genealogia.fi/sikio/ Sivuja ylläpitää 
Reijo Mikkonen. puh. 050 5680047,  
email: reijo.mikkonen@linja.org  
 
Sukuseuran jäsenyys on avoin kaikille. Jäsenyys 
on henkilökohtainen. Sukuseuran jäsenmäärä on 
pysytellyt noin 150 jäsenessä. Tähän toivomme 
selvää kasvua. Toivottavasti saamme seuraavassa 
jäsenkirjeessä kertoa vähintään 200 jäsenen rajan 
ylityksestä. Riittävä jäsenpohja on seuramme 
toiminnan kannalta välttämätöntä. 
 
Jäsenmaksu on edelleen 12,50 € jäseneltä. 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. 
 
Muistelmakilpailulla  Sikiön sukuseura tehostaa 
muistojenkeruuta, josta tarkemmat tiedot ja ohjeet  
erillisellä sivulla.  
 
Elokuun sukukokouksen lisäksi sukuseura on  
mukana: 
Karjalaisilla Kesäjuhlilla   

Porissa 14. -16.6.2013, jossa seuralla on 
myyntipöytä. Sunnuntaina 16.6. juhlakulkueeseen 
sukuseuran lippua kantamaan tarvitaan vähintään 
neljä henkeä (naisilla kansallispuku/feresi, 
miehillä kansallispuku tai valkoinen paita, suorat 
housut). Ilmoittaudu Riitalle.  
Kurkijokelaisten pitäjäjuhlassa  
10. - 11.8.2013 Loimaalla, jossa on myyntipöytä  
Ruokolahti-markkinoilla lokakuussa 
osallistuminen todennäköistä, muttei varmaa. 
 
Sukukokous 17.-18.8.2013 Ruokolahdella 
Elämys-Valkealla Sikiölässä ja Jaakkiman 
kristillisellä opistolla jälleen perinteisesti 
kaksipäiväisenä tapahtumana, josta tarkemmat 
tiedot ja ohjeet erillisellä sivulla. 
 
Hallitus 2013 
Matti Sikiö, puheenjohtaja 
Osmo Sikiö, varapuheenjohtaja 
Riitta Sainio, sihteeri, tiliasiat 
Hely Laine, jäsenasiat 
Virpi Sikiö, tiedotus, lehtiasiat 
Unto Jero, jäsen 
Helmer Sailaranta, jäsen 
Leila Hyttinen, jäsen 
Seppo Sikiö, jäsen 
Sari Mäkilä, jäsen 
 
yhteystietoja: 
puheenjohtaja Matti Sikiö:  
0500 750 958, email: elamysvalkea@gmail.com,  
Hannolantie 75, 56210 Virmutjoki  
sihteeri Riitta Sainio: 
040 5447 582,email: riitta.sainio@elisanet.fi 
Lehtovuorenkatu 40, 00390 Helsinki 
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@nettikirje.fi  
Nummitie 16, 27150 Eurajoki 
 



 


