
 
 

WIGILANT-sukuseura ry

Takaisin toimintasivulle
SUKUKOKOUS 24.8.2019 TUUSULASSA

 
Wigilant sukuseuran  vuoden 2019
sukutapaaminen ja  7. vuosikokous pidettiin
aurinkoisena päivänä 24. elokuuta kokoushotelli
Gustavelundissa Tuusulanjärven alueella.
Tilaisuudessa oli mukana kiitettävät 29
sukuseuran jäsentä

Tilaisuus aloitettiin lounaan jälkeen
vuosikokouksella,  jonka puheenjohtajaksi
valittiin Taina Karrikka. Vuosikokouksessa
käsiteltiin sukuseuran sääntöjen mukaiset asiat
 Tulevaa toimintaa suunniteltiin yhdessä ja
päätettiin kehittää uusia tapahtumia sukuseuran
jäsenille esimerkkinä  keilaustapaaminen. Lisäksi
keskusteltiin uusien jäsenien hankinnan
tärkeydestä sukuseuran tulevaisuuden kannalta.

Vuosikokouksessa valittiin Kari Kankaanranta
jatkamaan sukuseuran puheenjohtajana vielä
seuraavan kauden 2019 – 2021.
Puheenjohtajalle luovutettiin tilaisuudessa myös
sukuseuran viiri. Viirin luovuttajina Auli Raunio
ja Ulla Tuominen.

 

Kokouksessa valittiin myös uusi hallitus kaudelle 2019 - 2021 ja siihen saatiin mukaan myös pari
uutta sukuseuran jäsentä. Sukuseuran sihteeri vaihtui, kiitokset Jukka Karrikalle ansiokkaasta ja
opastavasta työskentelystä sukuseuran hyväksi. Uudeksi sukuseuran sihteeriksi valittiin Sirkka
Nyberg. Tutustu sukuseuran vuosikokouksen pöytäkirjaan, joka lähetetään jäsenille.

 
Sukukokouksen päätteeksi otettiin yhteiskuva hotellin aulassa.
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Iltapäivän päätteeksi tutustuimme Tuusulanjärven kulttuurinähtävyyksiin, joista olimme valinneet
ohjelmaan Sibeliuksen kodin Ainolan, Lottamuseon ja Pekka Halosen Halosenniemen. Kaikissa
paikoissa meille oli varattu opas kertomaan tarkemmin historiasta ja taustoista. Alla kuvia
Halosenniemestä (Pekka Halosen koti ja ateljee).

 
Tuusulanjärven itärannalle muodostui 1900- luvun alussa taiteilijayhteisö. Tuota ajankohtaa
nimitetään Suomen taiteen kultakaudeksi ja monia Suomen tunnetuimpia taitelijoita muutti
Tuusulanjärven alueelle. Suomen taide sai kultakauden aikana kansallisen luonteensa ja samalla
nousi kansainväliselle tasolle. Alueessa houkutti maaseutu, Helsingin läheisyys ja hyvät
liikenneyhteydet. Yhteisön kehittyminen lähti liikkeelle kirjailija Juhani Ahon muutettua alueelle
vaimonsa kanssa vuonna 1897. Tämän jälkeen Tuusulanjärven itärannalle muuttivat mm
taidemaalarit Eero Järnefelt (Aino Sibeliuksen veli), Pekka Halonen sekä säveltäjä Jean Sibelius,
muitakin taitelijoita kuten  Aleksis Kivi, Eino Leino ja Uuno Kailas viettivät  aikaa tällä alueella.

 



 
Kuvassa yllä sukuseuran jäsenistä Vesa, Jukka, Taina ja Anni Sibeliuksen kodin maisemissa.
Kuvassa alla Lottamuseo.

 

 
Kulttuurikierroksen jälkeen nautimme runsaan grilli-illallisen Gustavelundin ravintolan
huvilateltassa, jonka jälkeen lähdimme paluumatkalle kohti Helsingin keskustaa.

 
Uuden hallituksen jäseniksi valittiin Sirkka Nyberg, Auli Raunio, Anni Kankaanranta, Johanna
Kankaanranta, Jukka Karrikka, Tapani Konttinen, Olavi Ylänkö, Tarmo Tuominen, Hannu Aunoila ja
Kari Kankaanranta.

Puheenjohtajana jatkaa Kari Kankaanranta.

Hallituksen erovuorossa olivat Jussi Konttinen ja Kari Valpasvuo, kiitokset heille panoksesta
sukuseuran toiminnan hyväksi !

Vuoden 2019 Wigilant golfkilpailu, Wigilantopen 2019, pelattiin Vihdin golfkentällä ja
ehdimme juuri ja juuri kierroksen päätteeksi klubitalolle ennen sadetta. Tämän vuoden tiukan
kilpailun voitti Tarmo Tuominen, onnittelut hänelle!  Seuraavat sijat menivät Jukka Karrikalle ja
Kirsi Kankaanrannalle, molemmat vain 1 lyönnin päässä Tarmosta. Ks. linkki Wigilantopen 2019

Kaikki mukaan ensi vuonna seuraaviin golfkisoihin !
 

HYVÄÄ SYKSYÄ KAIKILLE SUKUSEURAN JÄSENILLE!

 
-Kari Kankaanranta-
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