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Takaisin toimintasivulle

SUKUTAPAHTUMA 11.-12.8.2018
Sukuseuran kesätapahtuma järjeste in Tampereella Tammerkosken historiallisella alueella. Sukuseuran
jäseniä oli läsnä tällä kertaa 19 henkeä, enemmänkin olisi kyllä mahtunut mukaan. Paikallisen ohjelman olivat
järjestäneet Hannu Aunoila ja Vesa Valpasvuo. Alla olevassa kuvassa laisuuteen osallistuneet.

Edessä vas: Hannu Aunoila, Leena Aunoila, Kirsi Kankaanranta, Kari Kankaanranta, Olavi Ylänkö ja Sirkka Ylänkö
Takana vas: Ville Valpasvuo, Vesa Valpasvuo, Tuula Valpasvuo, Juhani Mäkinen, Sirkka Mäkinen, Lasse Aunoila,
Auli Raunio, Pirkko Kon nen, Tapani Kon nen, Jukka Karrikka ja Taina Karrikka.
Tapaaminen aloite in kahvien merkeissä Tampellan alueella sijaitsevassa museokeskuksessa Vapriikissa.
Tampella oli Tampereen kehitykselle tärkeä metalli-, metsä- ja teks iliteollisuus yritys. Kahvien jälkeen
kiersimme omaan tah in Vapriikin näy elyissä, joita museokeskuksessa oli useita eri teemalla. Kävimme
tutustumassa mm. Norma Jean Bakerin elämään lukuisien alkuperäisten esineiden, valokuvien,
ﬁlmimateriaalien, asiakirjojen ja pukujen välityksellä. Toinen kohteemme oli Tampereen naapurikunnan
Pirkkalan 1000 vuoden takaisesta ajasta kertova näy ely. Esillä oli paljon Pyhäjärven Kotolahden alueelta
arkeologisissa kaivauksissa löytyneitä esineitä Birckalan viikinkiajalta. Vapriikin jälkeen siirryimme
Tammerkosken toiselle rannalle Tampellan puolelta Finlaysonin alueelle. Finlayson on sko James Finlaysonin
vuonna 1820 perustama teks ilialan yritys, joka toimii edelleen, mu a pienemmän kokoisena.
Kokoontumispaikkamme oli Finlaysonin Palatsi, Finlaysonin en sen omistajasuvun von No beckien vuonna
1898 valmistunut ko talo tai oikeammin linna. Alla yhteiskuva, osa osallistujista on onnistunut piiloutumaan
kuvauksen ajaksi. Tilaisuuden aluksi Tampereen museo-opas Laura Lehto kertoi Tampereen alkuaikojen
historiasta sekä Tammerkosken merkityksestä Tampereen kehi ymiselle. Kaikki alkoi historian hämärissä
Näsijärven vesien puhkaistessa rei n harjun läpi Pyhäjärvelle ja kaupunki alkoi kehi yä kosken ympärille.

Marilyn Monroe Vapriikissa

Iltapaukuilla Rosendahlissa

Yleissivistävän osion jälkeen katso in lyhyes Wigilant suvun viimeisiä tapahtumia: Sylvi Härmän (omaa sukua
Aunoila, aiemmin Vigilant) pojantytär Paula avioitui toukokuussa 2018, Paula ja Harri o vat yhteiseksi
nimekseen Vigilant. Sukuseuran jäsenmäärä on nyt 53 jäsentä, joista 41 on maksanut joko ainaisjäsenmaksun
tai vuosi aisen jäsenmaksun.
Keskustelimme myös ensi vuoden 2019 kesätapaamisen (ja kokouksen) järjestämisestä. Osallistujat ehdo vat
seuraavaksi tapaamispaikaksi mm. Suomenlinnaa, Helsingin edustalta yleisölle avautunu a Isosaarta,
Porvoota, Tuusulanjärven alue a sekä Ahvenanmaata. Sukuseuran jäseniltä toivotaan lisää mielipiteitä
hallituksen jäsenille, jo a saamme rakenne ua useimpia kiinnostavan tapahtuman.
Tilaisuuden lopuksi nau mme Palatsin herkullisista ruoista, päivällismenuihin kuului muun muassa
Chateaubriand, poronﬁle ä ja paiste ua kuhaa. Iltaohjelmana meillä oli Pyynikin kesätea erin
dekkarikomedia Ehtoolehdon sankarit, jonka tapahtumat liikkuivat kylläkin Helsingin kaupungin maisemissa.
Mukana ovat mm näy elijät Eija Vilpas, Tuija Piepponen, Mari Turunen, Pirkko Hämäläinen ja Pun Valtonen.
Esityksen aihe oli ajankohtainen useille, elämä putkiremon n yhteydessä.

Kesätea erissa Pyynikillä
Osa meistä majoi ui kesätea erin lähellä sijaitsevaan Scandic Rosendahl – hotelliin, mm kaikki ne, joilla oli
suunnitelmissa osallistua sukuseuran vuosi aiseen gol ilpailuun. Sitkeimmät istuivat vielä iltaa Rosendahlin

aulabaarissa, kameran takana oli Kirsi Kankaanranta. Sunnuntaille suunniteltu Wigilant gol ilpailu alkoi
ajallaan, mu a sää muu ui sen verran sateiseksi, e ä jouduimme keskey ämään he alkuunsa. Kilpailu
yritetään toteu aa myöhemmin kauden 2018 kuluessa.
Seuraava hallituksen kokous
Sukuseuran seuraava hallituksen kokous pidetään 25. lokakuuta 2018 klo 12:00 Helsingin Suomalaisella Klubilla
-Kari Kankaanranta-

