WIGILANT- sukuseura ry
Espoo 1.11.2021

Jäsentiedote 2/2021

Hyvät sukuseuran jäsenet!

Tervehdys kaikille sukuseuran jäsenille ja sukulaisille!

Vuosi 2021 oli Wigilant-sukuseuran 20-vuotisjuhlavuosi, onnistuimme koronasta huolimatta kokoontumaan
juhlatapaamisessa Fiskarsin historiallisessa ympäristössä.
Reijo Vuontelo poistui keskuudestamme lokakuussa, hän oli sukuseuramme ensimmäinen puheenjohtaja ja
ajoi aktiivisesti sukuseuran perustamista yhdessä Auli Raunion ja Ilpo Karrikan kanssa vuosina 2000 ja
2001. Sukuseuran perustamiskokous pidettiinkin 11.2.2001 Kirkkonummella ja ensimmäinen sukukokous
17.6.2001 Perttelissä.

Kuva. Auringonlasku Fiskarsissa.

Wigilant-sukuseura 20-vuotistapaaminen Fiskars 4.9.2021

Juhlatapaaminen järjestettiin Fiskarsissa, joka on elävä ruukkialue Raaseporissa ja kytkeytyy
läheisesti maamme teollisuuden alkuaikoihin. Fiskarsin on perustanut vuonna 1649 Peter
Thorwöste, joka rakennutti Fiskarsiin masuunin ja kankivasaran valmistamaan nauloja, lankaa,
veitsiä ja kuokkia.
Tilaisuus aloitettiin kokoushotelli Tegelin neuvottelutiloissa tervetulokuohuvan ja kahvin
merkeissä. Sukuseuran perustajajäsen Auli Raunio oli saanut kunnian pitää sukuseuran toimintaa 20
ensimmäisen vuoden yli luotaavan katsauksen. Tässä pieni ote Aulin puheesta:
"Toivotan sydämellisesti onnea 20-vuotiaaksi ehtineelle WIGILANT-sukuseura ry:lle ja sen kaikille
jäsenille! Takanamme on kaksi vuosikymmentä vilkasta toimintaa, hienoja saavutuksia sukumme
historian taltioinnissa sekä mukavaa, virkistävää yhdessäoloa sukutapaamisissa. Olemme jäseniä
sukuseurassa, josta me kaikki voimme olla iloisia ja ylpeitä ja joka nyt 20 ikävuotta saavutettuaan
haluaa edelleen toimia linkkinä WIGILANT-suvun jäsenten ja tulevien jäsenten välillä.”
Seuraavaksi kuulimme Raasepori-oppaan, Leena Vainio, kertomana miten Fiskars ja lähiseudun
muut ruukit kuten Antskog, Mustio, Fagervik ja Billnäs syntyivät 1500-1600-luvuilla ja
omistajasuvut vaihtuivat ajan juoksussa. Fiskarsissa valmistettiin ruokailuvälineitä, saksia, kirveitä,
auroja, rautapylväitä, höyrykoneita ja jopa laivoja.

Fiskarsin historiasession jälkeen lounastimme viereisessä ravintola Kuparipajassa, jonka jälkeen
otimme perinteisen yhteiskuvan Kuparipajan vieressä.

Kuva. Yhteiskuva Kuparipajan edessä.

Loppupäivä sujuikin Fiskarsin nykyelämään tutustuessa. Kävimme Onoma 25
vuotisjuhlanäyttelyssä (Fiskarsin paikallisen taitelijayhdistyksen juhlanäyttely),

Kuva. Onoma 25 näyttely

paikallisen keramiikkataiteilija Karin Widnäsin ateljeessa, taiteilija itse esitteli näyttelyn ja kertoi
paikan historiasta,

Kuva. Karin Widnäsin ateljeessa

sekä päätöskahveilla Fiskarsjoen varrella sijaitsevassa Kahvila Pesulassa.

Kuva. Kahvila Pesula, kahvia vielä odotellaan.

Tulkaa mukaan Wigilant-sukuseuran keilailutapahtumaan 20.11.2021

Wigilant-sukuseuran keilailukisa järjestetään viimevuotiseen tapaan Raision Keilailukeskuksessa
lauantaina 20.11.2021 klo 12.00. Ilmoittautumiset Tarmo Tuomiselle joko sähköpostitse
tarmo.tuominen@elisanet.fi tai tekstiviestillä 0505539961 viimeistään 5.11.2021 mennessä.. Hinta
on 20,- /hlö. Pallot ja kengät löytyvät keilahallilta. Muihin yksityiskohtiin (esim. kahvi, ruokailu)
palataan osallistujien kesken. Raision Keilailukeskuksen osoite on Varppeenkatu 24, 21200 Raisio.
Keilahallin pihalta löytyy autoille parkkipaikkoja. Tulkaa mukaan tähän rentoon kisaan!

Hyvää loppuvuotta sukuseuran jäsenille ja sukulaisille

Kari Kankaanranta
pj

