
 

 

 

Tervehdys sukuseuralta. 

    Helsingissä 24. päivä elokuuta 2010 

Ihana, lämmin kesä alkaa olla lopullaan ja sää enteilee viileneviä päiviä. Muistellessa kesän lämpimiä 

ilmoja ja yhteistä kesäretkeä Haapasaareen, ulkomeren saaren karulla tavalla kaunis luonto lumosi 

monen matkaajan mielen. Tulomatkalla kohtasimme mahtavat luonnonvoimat ja aava meri näytti 

synkimmän puolensa: sananmukaisesti olimme kuin lastu laineilla. Ammattinsa taitava laivurimme ei 

ollut ensimmäistä kertaa myrskyävän meren kanssa tekemisissä ja hän ohjasi ”tuurimoottorin” 

turvallisesti takaisin Sapokan laituriin.  Veneestä poistui joukko kappanaamaisia matkaajia. 

Pihlhjerta Knaappisuku ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 26.9.2010 

klo 12:00, osoitteessa Uudenmaankatu 23 A, 00120 Helsinki. Kokouspaikka on tuttu sukuseuran 

ensimmäisiltä vuosilta. Kokouksessa esilläolevia asioita ovat säännöissä määrätyt asiat. Viime 

kokouksessa käsiteltiin sääntömuutosehdotusta ja meillä on nyt kokouksessa käytössä hyväksytyt 

sääntömuutokset. 

Kokouksen jälkeen meillä on yhteinen lounas runsain kala- ja lämminruokineen sekä jälkiruokana 

makoisat kakkukahvit. Onneaan voi myös kokeilla arpoja ostamalla: luvassa taas runsaat ja hyvät 

arpajaisvoitot. 

Ruokailun jälkeen Kari Hauhio kertoo meille esitelmästään ”Sukututkimuksen uudet haasteet ja 

mahdollisuudet”. Sukututkimus on sähköisen viestinnän aikana saanut aikaan sen, että on mahdollista 

päästä tutkimuksissa entistä varhaisempiin aikoihin.  Siksi voidaankin todeta; nykyisyys on vain 

menneisyyden jatke, oman äänen takaa kuuluu aina esivanhempien ääni. Ilman menneen ajan 

tuntemusta emme ymmärrä omaa aikaamme. 

Yhteistyö Vehkalahden muiden knaappisukuseurojen kanssa on vilkasta ja tuloksia yhteistyöstä 

odotellaan Pasi Pölläsen vuosia kestäneiden tutkimusten saamiseksi kirjaksi, jonka hän lahjoittaa 

sukuseurojen käyttöön. Kirjan nimi on; De Vekkelaks Knaparnas Ursprung. Kirja on kirjoitettu 

ruotsiksi ja siinä on suomennokset ”laatikkoina.” Knaappien aikana kaikki asiakirjat olivat 

ruotsinkielisiä ja siksi Pasin mielestä ainoa oikea kieli kirjalle on ruotsi. 

Ilmoittautumisia sukukokoukseen vastaanottavat Anu Hollamaa puh: 09-3491 308 ja Anja Leppä puh: 

040-7428043 tai nettisivulla osoitteessa http://www.pihlhjerta.fi/ olevan palautelomakkeen kautta. 

20.9.2010 mennessä. 

ps. olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi tilille Nordea 101130 – 219955, maksamalla jäsenmaksun 

saat sukuseurasi jäsentiedotteet jatkossakin suoraan kotiisi. Vuoden 2010 jäsenmaksu on 10 euroa 

henkilö 

Tervetuloa kokoukseen, tavataan tuttuja, halataan ja haastellaan! 

Sukuseuran hallituksen puolesta     Anja Leppä 


