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Hyvät Wigilant- sukuseuran jäsenet

Vuonna 2011 (22. – 23.10.) sukuseuramme kokoontui viettämään 10-vuotisjuhlaansa risteilylle
Tallinnaan, Wigilant- sukuseura perustettiin 11.2.2001. Mukaan tilaisuuteen tuli 21 sukuseuran
jäsentä.

Tämä pieni tarina on luettavissa ja kommentoitavissa myös Wigilant- facebookissa. Tarkoitus on
että nämä uudet tarinat koostuvat jatkossa sukuseuran jäsenten haastatteluista ja sukuseuran
yhteisien tapaamisten ja tapahtumien muistelusta.
Risteilyllä Tallinnaan julkistettiin suvun historiasta kertova kirja ”Wigilant-suku Salon seudun
Perttelistä Vihmalon kylältä maailmalle (Wigilant-suvun historia 1540-2011). Kirjan toimittivat
Jukka Karrikka, Hannu Aunoila, Tapani Konttinen ja Tarmo Tuominen.
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Menomatkalla pidettiin laivan kabinetissa kokous, jossa puheenjohtaja Tarmo Tuominen kertoi
sukuseuran 10-vuotisesta taipaleesta. Jukka Karrikka kävi myös läpi kaikki sukutapahtumat, joita
oli kertynyt alkaen vuodesta 2001 yhteensä 12 kappaletta.
Tallinnassa majoituttiin hotelli Radisson Olympiassa. Illalla käytiin yhdessä katsomassa Estoniateatterissa operetti Mustalaisruhtinatar.
Seuraavana päivänä ohjelma oli vapaata, osa porukasta teki kiertoajelun Tallinnassa, osa kävi
kävelyllä tutustumassa eri nähtävyyksiin ja osa päätyi ostoksille.
Näiden tarinoiden osana on jatkossa sukuseuran joidenkin jäsenien haastattelu. Tavoitteena on
tutustua tarkemmin Wigilant-suvun ja sukuseuran jäseniin, selvittää keitä he ovat ja
miten he kokevat sukuseuratoiminnan. Päätin aloittaa haastattelut sukuseuran nuoremmasta
päästä, ensimmäiseksi testiin pyysin Anni Kankaanrannan.
Anni Kankaanranta kuuluu Aunoilan sukuhaaraan ja on Sirkka Kankaanrannan pojan Raimo
Kankaanrannan tytär. Annilla on vanhempi sisar Johanna Kankaanranta. Kumpikin on tällä
hetkellä Wigilant-sukuseuran hallituksessa.

Anni on 28-vuotias, asuu Helsingissä ja
valmistui muutama vuosi sitten Aalto
Yliopiston Kauppakorkeakoulusta
kauppatieteiden maisteriksi.
Opintojen myötä Anni päätyi töihin
rahoitusmaailmaan, tällä hetkellä hän
työskentele kiinteistörahoituksen parissa.
Työn ohessa Anni käy kuntosalilla ja
harrastaa joogaa. Lisäksi opiskelun
alkuaikojen työskentelystä Alkossa tarttui
mukaan ruoanlaitto- ja viinikerhoharrastus.
Ensimmäisen kosketuksensa Wigilantsukuseuran toimintaan Anni kertoi
saaneensa vuonna 2017, jolloin
järjestettiin Wigilant-sukuseuran Suomi sata
risteily Tallinnaan. Hän oli ollut kuitenkin jo
aikaisemmin tietoinen että tällainen
sukuseura on olemassa.
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Anni kertoo että on tärkeää ja mielenkiintoista tietää jotakin oman suvun historiasta, alkuajoista ja
tavata kauempiakin sukulaisia esim porukalla sukuseuran tapahtumissa. Tarkempi
sukututkimustoiminta ei vielä inspiroi, ehkä myöhemmin sitten, Anni toteaa. Wigilant- sukukirja
on ollut tarkoitus kuitenkin lukea lävitse.
Kysymykseen mikä sukuseuran tapaaminen on jäänyt mieleen Anni vastaa että Tuusulan kierros,
koska siellä pääsi tutustumaan tunnettujen suomalaisten kulttuurihenkilöiden koteihin hienoine
ympäristöineen. Mitä sitten voisi tehdä tänä vuonna ? Anni ehdottaa päiväretkeä johonkin
mielenkiintoiseen paikkaan Etelä-Suomen alueella.
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