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Wigilant-sukuseuran vuosikokous oli
27.8.2022, tässä jäsenkirjeessä käsitellään
9.vuosikokouksen tapahtumia. Ilmoitetaan
lähiajan tulevia tapahtumia, sekä hieman
ajatuksia esim. ensivuoden
sukutapaamisesta.
Sukukokous Porvoossa 27.8.2022
Ilmoittautuneita 9.vuosikokoukseen oli 22
henkilöä. Tapaaminen alkoi
kokoontumisella Helsingin kauppatorilla klo
9.30 josta nousimme m/s J.L. Runeberg
laivaan joka lähti klo 10.00 kohti Porvoota,
jossa sukukokouksen oli määrä pitää
pienen paikkakuntaan tutustumisen
jälkeen. Onneksi sää suosi meitä hyvin avokätisesti oli lämmintä yli 20 astetta ja hyvin leuto
tuuli, mikä teki matkan teon erittäin mukavaksi.
Laivalla meille oli varattu kabinetti klo 11.-12.00, johon oli tilattu hiukan suolaista ja kahvia,
myös tervetuliaismalja otettiin. Puheenjohtajamme Kari Kankaanranta toivotti kaikki
tervetulleiksi mukaan matkalle, sekä kerrattiin vielä aikataulu Porvoossa.
Porvoon satamassa meitä odotti opas Minna Frondelius-Nuccio sekä bussi. Kiertoajelu
Porvoossa alkoi oppaan kertoessa meille Porvoosta ja sen historiasta sekä merkkihenkilöistä.
Tulimme aikataulussa Porvoon vanhan kirkon juurelle ja kuulimme sen tapahtumista. Kirkolla
jakaannuimme kahteen ryhmään. Niihin jotka jaksoivat kävellä vanhan kaupungin halki
kokouspaikkaamme ja toiseen ryhmään, joka jatkoi matkaansa sinne bussin kyydissä.
Tultuamme kokouspaikkaamme ravintola Fabrikeniin, pidimme ensin kokouksen ja sen
jälkeen oli ruokailu.
9. Wigilant-sukuseuran vuosikokouksen avasi Puheenjohtaja Kari Kankaanranta ja toivotti
kaikki tervetulleiksi kokoukseen. Tämän jälkeen valittiin vuosikokouksen puheenjohtaja,
tehtävään valittiin Taina Karrikka, hänen jälkeensä valittiin kokouksen muut virkailijat.
Kokouksessa valittiin sukuseuramme uudeksi puheenjohtajaksi Jukka Karrikka, muut valituksi
tulleet sukuseuramme hallituksen jäsenet ovat; Auli Raunio, Tapani Konttinen, Hannu
Aunoila, Kari Kankaanranta, Tarmo Tuominen ja Olavi Ylänkö. Varajäseniksi hallitukseen
valittiin Sirkka Nyberg ja Taina Karrikka. Kokous hyväksyi myös toimintakertomuksen,
tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Toiminnantarkastajaksi valittiin Ulla
Tuominen ja hänen varahenkilökseen Leena Aunoila.
Kokouksessa keskusteltiin myös seuraavan sukutapaamisemme v. 2023 pitopaikasta ja
aiheesta. Kokous oli sitä mieltä, että olisi hienoa tutustua paikkaan josta löytyisi niin taidetta
kuin näköalojakin, esimerkkinä mainittiin Espoon Tapiola.
Varsinaisen sukukokouksen jälkeen hallitus piti vielä järjestäytymiskokouksen, jossa valittiin
toimihenkilöt hallitukseen, sihteeriksi valittiin Kari Kankaanranta ja taloudenhoitajaksi Tapani
Konttinen.
Tämän jälkeen syötiin seisovasta pöydästä erittäin maittava päivällinen.
Sitten bussiin ja kohti Helsingin kauppatoria.

Vuoden 2022 urheilutapahtumat

Tämän vuoden sukuseuramme Golf turnaus pelattiin Hill
side Black kentällä Vihdissä. Kilpailuun osallistui 8
henkilöä eli kaksi 4 henkilön lähtöä. Ilma ei tosiaan
suosinut kilpailijoita vaan erittäin kylmä tuuli puhalsi
koko ajan ja muutenkaan lämpötila ei ollut kovin
kesäinen.
Kilpailu sujui hyvässä hengessä ja kilpailun jälkeen
kokoonnuttiin kentän klubi rakennukseen laskemaan
tulukset ja hiukan ruokailemaan.
Kilpailun voitti ylivoimaisesti Tero ja Eeli Tuominen,
toisen kerran peräkkäin, toiseksi tulivat
Kirsi ja Kari Kankaanranta, kolmanneksi Ulla ja Tarmo
Tuominen ja peränpitäjinä Taina ja Jukka Karrikka.

Kuvassa keskellä voittajatiimi
Tero ja Eemi Tuominen

Tuleva urheilutapahtuma
3. sukuseuramme keilailukisan kutsu.
Kaikki keilailusta kiinnostuneet: Wigilant-sukuseuran keilailukisat pidetään lauantaina
15.10.2022 jo perinteiseksi muodostuneessa Raision keilailukeskuksessa. Kisoissa heitetään
4 sarjaa ja ne alkavat klo 12.00 ja kestävät kaksi tuntia. Kisan jälkeen on mahdollisuus
ruokailuun.
Tarkemmat tiedot lähetään myöhemmin kisaan ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset 5.10.2022
mennessä sähköpostitse tarmo.tuominen@elisanet.fi tai tekstiviestillä 0505539961.
Toivotaan runsasta osanottoa!
Joten kaikki nyt keilaamaan!

Sukuseuran hallituksen kokous
Sukuseuramme hallitus pitää seuraavan kokouksensa 24.11.2022 jonne toivomme, että
jäsenistö kertoisi omia toiveitaan vuoden 2023 sukutapaamiseen. Toiveet voi osoittaa vaikka
minulle jukka.karrikka@kolumbus.fi .
Wigilant-sukuseura ry
Jukka Karrikka

