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HYVÄT SUKUSEURALAISET 
 
 
Elämme tällä hetkellä poikkeuksellisia aikoja. Vuoden vaihteen jälkeen Kiinasta kantautui uutisia ko-
ronaviruksesta. Tuolloin asia tuntui kovin kaukaiselta. Toista on nyt. Koronapandemian takia Suomessa 
rajat on suljettu, liikkumisrajoituksia ja kokoontumisrajoituksia on annettu, ravintolat, hotellit yms. on 
suljettu, koulua käydään ja työtä tehdään etänä. Myös kaikki kulttuuri- ja urheilutapahtumat on peruttu. 
Fyysisten kontaktien välttämistä suositellaan kaikille. Erityisen tärkeää tämä on ikäihmisten ja riskiryh-
miin kuuluvien suojelemiseksi.  
 
Sukuneuvosto piti kokouksen maaliskuussa Kuopiossa ja päätimme peruuttaa ensi kesäksi Haikon kar-
tanoon Porvooseen suunnitellun sukujuhlan ja -kokouksen. Siirrämme niitä vuodella eteenpäin. Laitta-
kaa jo kalentereihinne 12.–13.6.2021. Ohjelma on alustavasti sama kuin tämän kesän juhlaan oli suun-
niteltu. Palataan juhlaan ja ilmoittautumisiin tarkemmin lähempänä ajankohtaa. 
 
Seuramme säännöissä (8 §) todetaan, että seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi 
sukuneuvoston määräämänä ajankohtana touko-elokuussa. Tärkeimmät kokouksessa päätettävät asiat 
ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen sekä sukuneuvos-
ton jäsenten ja tilintarkastajien valinta (9 §). Lähtökohtana on, että kaikki jäsenet voivat osallistua sään-
tömääräisiin kokouksiin. Sukuseuran jäsenet ovat suurelta osin ikäihmisiä tai riskiryhmiin kuuluvia. Nyt 
vallitsevissa olosuhteissa varsinaista kokousta ei voida pitää tulevana kesänä, eikä tässä vaiheessa ole 
tietoa, milloin tilanne Suomessa normalisoituu (ehkä ei vielä syksylläkään). Sukuneuvosto ehdottaa, että 
varsinainen sääntömääräinen kokous siirrettäisiin pidettäväksi sukujuhlan yhteydessä 12.6.2021 Hai-
kossa, mikäli se jäsenistölle sopii. Nykyinen sukuneuvosto jatkaisi siihen saakka, ja sukuseuran toimin-
taa jatkettaisiin nyt voimassa olevan toimintasuunnitelman mukaisesti.  
 
 
Lisätietoja juhlasta antaa tarvittaessa Anne Weltner (anne.c.weltner@gmail.com) 
Sääntömääräisen varsinaisen sukukokouksen siirtämiseen liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä suku-
seuran esimiehen ja varaesimiehen puoleen: Mikko Parviaisen (mikko.juhani.parviainen@outlook.com) 
ja Teuvo Parviainen (puh. 040 1520162, teuvo.olavi.parviainen@gmail.com) 
 
 
 
Hyvää kesää ja pidetään huolta toisistamme. 
 
 
Esimies Mikko 
 
 
 


