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SUKUTAPAHTUMA 19.8.2017
"SUOMI SATA" juhlaristeily Tallinnaan
Viking XPRS

Juhlaristeilylle osallistuneet:
Edessä vas. Eija Kankaanranta, Johanna Kankaanranta, Anni Kankaanranta, Piret Kon nen, Ulla Tuominen ja Ma
Kon nen.
Seisomassa vas. Ou Karrikka, Reijo Vuontelo, Helvi Karrikka, Jukka Karrikka, Fred Nyberg, Taina Karrikka, Sirkka Nyberg,
Kirsi Kankaanranta, Kari Kankaanranta, Olavi Ylänkö, Leena Aunoila, Hannu Aunoila, Sirkka Ylänkö, Pirkko Kon nen, Harri
Aunoila, Sirkka Mäkinen, Juhani Mäkinen, Sirkka Kankaanranta, Tarmo Tuominen, Tapani Kon nen, Auli Raunio, Risto
Vuontelo ja Tea Hakola.
Kuvasta puu uu Jussi Kon nen, jolloin osallistujien kokonaismäärä oli 30.
Tilaisuus alkoi lippujen jaolla Viking linen Katajannokan terminaalissa klo 10.00-11.00 välisenä aikana. Tämän jälkeen
laivaan majoi uminen ja sieltä salaa aamiaiselle laivan konferenssikeskukseen, jossa myös sukutapaaminen pide in.
Sukutapaamiseen osallistui 28 ennakko ilmoi autunu a henkilöä ja kaksi jälkiilmoi autunu a, jotka jäivät Tallinnaan.
Kokouksen aluksi yhdistyksemme puheenjohtaja Kari Kankaanranta toivo osallistujat tervetulleiksi matkalle mukaan.
Hänen johdollaan käy in pieni keskustelu jäsenistömme erilaisista harrastuksista ja miten saisimme golf yhteisömme lisäksi
joitain muita yhteisiä harrastuksia. Samalla edote in tämän vuoden golf-turnauksen pito paikka- ja aika, turnaus pidetään
26.8.-17, Gumbölen kentällä, Espoossa. Ajatukset muista harrastuksista jäivät itämään.
Tämän jälkeen Jukka Karrikka kävi lävitse matka-aikataulua, sekä pyysi paikalla olijoita esi elemään itsensä, koska mukana
oli henkilöitä jotka eivät kaikkia tunteneet.
Si en pääs in tapaamisemme kohokohtaan, eli Tapani Kon nen pi esitelmän ”SUOMEN SYNTY”. Esitelmä oli hienos
rakenne u ja toi Suomen historian kaikkien eteen hyvin kuvannollises . Ei voi kuin ihailla Tapanin vaivannäköä esitelmänsä
tekoon. Oli hienoa kuulla tunnollises tehtyä esitelmää. KIITOS TAPANI! (Esitelmä löytyy näiltä sivuilta linkistä
suomen_synty )
Si en pääs in myös mielenkiintoiseen asiaan, ainakin näin vanhemman henkilön kannalta. Nimi äin sukuseuramme
nuoret, Johanna ja Anni Kankaanranta esi elivät hyvin seikkaperäises , sukuseuramme ne sivuille perustetusta,
sukuseuramme jäsenille tarkoitetusta facebook-sivustosta. Käy in läpi kuinka sinne voi lii yä ja miten siellä toimitaan.
Facebook-sivuja on ollut perustamassa ty öjen lisäksi Ma Kon nen. (Hienoa, e ä olemme saaneet nuoria mukaan
toimintaan.)
Si en käy in lävitse Kari Kankaanrannan ne sivuillemme perustamaa kirjelaa kkoa. Tähän as kaikki sinne tulevat

kirjoitukset ym. ovat menneet Tapanin kau a, mu a nyt pääte in, e ä ”kirjelaa kosta” tehdään lisä facebooksivuillemme. Näin kaikki jotka kuuluvat (toivo avas kaikki jäsenemme), voivat itse täy ää kyseistä ”kirjelaa kkoa”.
Näin pääsimmekin jo Tallinnaan, jossa jokainen voi toimia oman halunsa mukaises . Painote in vielä, e ä päivällinen
tarjoillaan 8-kannen buﬀet-ravintolassa, alkaen klo 17.30. Kaikki saapuivat ajallaan ruokailuun. Tämän jälkeen viete in
risteilyn loppuaika oman halun mukaan. Helsinkiin saavu in klo 20.30. Näin pää yi sukuseuramme vuositapaaminen 2017.
Pääte in vielä seuraavasta sukuseuramme hallituksen kokouksesta, joka pidetään to 12.9.2017, klo 12.00. Suomalaisella
klubilla. Hallituksen kokoukseen ovat kaikki jäsenemme tervetulleita, mu a ilmoi akaa kun/tai jos päätä e osallistua
kokoukseen, niin saamme vara ua isomman kabine n.
Kiitoksia kaikille mukana olleille mukavasta yhdessä olosta.
-Jukka Karrikka-

