SIITOSET ry:n SUKUKOKOUS 28.7.2018
INFOA KOKOUKSESSA ESILLE TULEVISTA ASIOISTA
etukäteen tutustumista varten kokouskeskustelun pohjaksi
1. Kunniajäsenten elämänkerrat, kyselylomaketta apuna käyttäen > SukuLuku-lehtijutut
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

Ida Sairanen, Janakkala
Armi Siitonen, Parikkala
Aili Siitonen, Melkoniemi
Helli Siitonen, Simpele
Salli Valtonen, Puumala
Meeri Repo, Simpele
Kaarina Siitonen, Lahti
Kerttu Siitonen, Simpele
Mirja Siitonen, Parikkala
Riitta Siitonen, Espoo
Inkeri Siitonen, Parikkala
Anja Siitonen, Rautjärvi
Irja Siitonen, Helsinki
Kirsti Jokihaara, Tampere
Sirkka Mononen, Imatra
Milma Suikkanen, Ruokolahti

Onni A. Siitonen, Simpele
Onni Siitonen, Simpele
Eino Siitonen, Melkoniemi
Einari Matikainen, Parikkala
Eero Siitonen, Järvenpää
Antti Siitonen, Parikkala
Erkki Siitonen, Jääli
Ilmari Siitonen, Putikko
Sakari Siitonen, Helsinki
Väinö Siitonen, Melkoniemi
Mauri Siitonen, Rautjärvi
Seppo Siitonen, Helsinki
Timo Siitonen, Ruokolahti
Arvo Siitonen, Parikkala
Pentti Siitonen, Parikkala
Paavo Siitonen, Vantaa

- kyselylomake on postitettu kunniajäsenille tai perheenjäsenille (jos on tiedossa) kokouskutsun mukana
2. Sukututkimus > Sukuhaarat, sukupuutaulut, -luettelot
- SukuJutut –ohjelma on käytössä sukututkija Tapio Rossilla ( tapio.rossi@pp.inet.fi)
- hän ottaa vastaan uusia jäsenistön tietoja, tehtyjä sukututkimuksia, päivittää vanhoja tietoja
3. DNA-tutkimus / Karjala DNA –projekti, kun äiti- tai isälinja juontaa luovutettuun Karjalaan
- infopaketti on lähetetty jäsenille 2017-kesäretkikutsun mukana
- ko. aineisto löytyy myös kotisivuilta klikkaamalla DNA-testin tilausohje.pdf
- testipakkaus tulee postitse kotiisi, pyyhkäiset DNA-sylkinäytteen itse poskesi sisäpinnasta ja
palautat näytekuoren postitse laboratorioon, tulokset näet tietokoneesi ruudulta
- Syntymäpäivälahjaksi! Löytyykö jäsenistöstä DNA-testin tehneitä, tuokaa nähtäväksi?
4. Facebook-sivujen käyttöinfo, Kirsti Tamminen (kirsti.tamminen@varkaudeneduca.fi)
5. Sukukirjan teon suunnittelua, pj Jouko Siitonen (jouko.siitonen@pp.inet.fi)
- sukukirjan tekijät lähialueella, avustajia sukuseurasta, budjetti, painos, ennakkotilaukset ym
- laajuus/rajaus: mitkä sukuhaarat, monta sukupolvea, vanhoja valokuvia mukaan
- tiedot sukututkimusohjelmasta > siis päivitystä tarvitaan! arkistot, suvun muistitieto/sukutarinat
6. Sukutarina –kilpailun satoa
- Suomen Sukututkimusseura juhlisti 100-vuotisjuhlavuottaan julistamalla Sukutarina kirjoituskilpailun v. 2017. Sen tarkoituksena oli juhlavuoden teeman ”Jokaisella on tarina”
mukaisesti etsiä tarinoita henkilöiden, perheiden ja sukujen vaiheista.
- Siitoset ry julisti myös 30-juhlavuotensa kunniaksi Sukutarina –kilpailun kokoontuessamme
Kägösessä Mikkis-teatteriretkipäivänä 22.7.2017
- sukutarinoita tarvitaan tulevaa sukukirjaa varten, niitä voidaan julkaista SukuLuku -lehdessä
Alla pari retki/kokousehdotusta, teiltä lisää kokouksessa…
Välivuosiretkiehdotus > 2019
- kokoonnutaan Kägöseen lounaalle ja kuulemaan miten sukukirja –projekti ym asiat etenevät
- siirrytään läheiseen Parikkalan kesäteatteriin katsomaan jokakesäistä Parikanpäreitten esitystä
Sukukokousehdotus > 2020
- esim. Koitsanlahden ent. koululla, jossa toimii Koitsan Pito ja Palvelu (www.koitsanpp.fi),
tilat n 50 hlölle, videotykki, pitopalvelu, BB-majoitus, 6-tien ja Simpelejärven läheisyydessä
! retkikohteena suosittu Kollaa- ja Simo Häyhä –museo Miettilässä, 2 vkon aikana –17 oli yli 3000 vierasta
- oppaana Reijo Sinkkonen, draamanäytös tilauksesta, Rautjärven kunnan kehityskohde
- alakerrassa on marttojen rakentama 1930-40 –luvun koti, jossa toimii kesäkahvila

SUKUTUTKIMUSTILANTEESTA v. 2004 > 2018
Liitteenä ’sukuseuramme sukututkimuksen historiaan’ tutustumista varten:
SUKUTUTKIMUKSEN TÄMÄNHETKINEN TILANNE – katsaus vuodelta 2004,
jossa edesmenneen sukututkijamme Kari Niemen kommentteja ja ohjeita sukututkimuksen tekoon:
-

sukukokouksessa 2004 Melkoniemen koululla tehtiin merkittävä päätös sukutietojen
järjestelmällisestä keruusta ja tallentamisesta SukuJutut -ohjelmalla
SukuJutut -ohj. jo aikaisemmin tietoja tallentanut Kari lupautui tähän tehtävään ’näin aluksi’
liitteen mukaan erillisiä sukuhaaroja oli siihen mennessä löytynyt neljä:

1.
2.
3.
4.
-

Parikkalan Melkoniemen Siitoset
Parikkalan Innasennurkan (nyk. Rautjärvi) Siitoset
Ruokolahden Eräjärven Siitoset
Ruokolahden Kalholammen Siitoset
jo silloin Kari totesi, että tärkeä osa suvun menneisyyden selvittämisessä on suvun tarinoiden
ja elämänvaiheiden tallentaminen, johon mielenkiintoisen lisänsä tuovat vanhat valokuvat

Vuonna 2012 Tapio Rossi Imatralta lupautui jatkamaan muutaman vuoden tauon jälkeen tärkeää
sukututkimustyötä. Hän toimi v. 2007 – 2008 Imatran Seudun Sukututkijoitten sihteerinä, SukuJutut ohjelma oli tullut tällöin tutuksi. Teiltä sukuseuran jäseniltä saaduilla sukukyselyillä ja sukututkimuksilla hän on täydentänyt/päivittänyt Kari Niemen tallentamaa aineistoa.
Tapio Rossin tilannekatsaus kesäkuussa 2018 löydetyn neljän sukuhaaran osalta:
-

Parikkalan Melkoniemen sukuhaara on suurin, siellä on n.3 kertaa enemmän nimiä
sukuohjelmassa kuin mitä kaikissa muissa yhteensä, kantaisällä on n. 9330 jälkeläistä
Rautjärven Innasennurkan kantaisällä on n. 1720 jälkeläistä
Ruokolahden Eräjärven kantaisällä on n. 1200 jälkeläistä
Ruokolahden Kalholammin kantaisällä on n. 250 jälkeläistä

Tapion mukaan Sukuohjelmassa puuttuu varmuudella runsaasti elossa olevia henkilöitä, etenkin
nuorisoa, siis päivitystä tarvitaan jo aikaisemmin lähetettyihin ja tietysti uusia sukutietoja kaivataan.
Näitä tietoja voitte lähettää hänelle Sukukysely -lomakkeella (joita saatte kutsun mukana täytettäviksi)
osoite on Seijankatu 9, 55120 Imatra, s-posti tapio.rossi@pp.inet.fi ja puh. 0400-896 921.
Tapion mukaan DNA tutkimus voisi tuoda selvyyttä mm. Innasennurkan sukujuuriin.
Löytyykö näytteenantajaa Melkoniemen, Innasennurkan ja Eräjärven suvuista mieslinjasta?
Kokouksessa keskustellaan lisää, miten tärkeäksi nuo sukujuuret todetaan, osallistuuko sukuseura
tutkimuskuluihin, jos omakustanteista näytteen antajaa ei löydy.
Voit palauttaa Sukukyselylomakkeen myös sukukokouksessakin, mutta jos ehdit palauttaa aikaisemmin
Tapiolle, niin tiedot ehtivät mukaan tilannekatsaukseen.
Monipuolisella tulostusohjelmalla on mahdollisuus tehdä monenlaisia graafisia sukukaavioita:
perinteisiä, sukupuita, laatikkomallisia, pallonmuodossa jne.
Sovittaessa Tapio (tai sihteeri, joka tässä toivottavasti ei lupaile liikoja) voisi tulostaa näitä kaavioita
halukkaille valmiiksi jo etukäteen ja jakaa sukukokouksessa.
Sukukyselylomakeen voit antaa eteenpäin ’ Siitosen sukuisille’, jos et enää itse sitä tarvitse.
Samoin kutsukirjeen voit antaa sukuseuratoiminnasta kiinnostuneille eteenpäin, jos et itse tarvitse tms
TERVETULOA MUKAAN SUKUKOKOUKSEEN
KESKUSTELEMAAN JA PÄÄTTÄMÄÄN YHTEISISTÄ ASIOISTA!

