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Sukuseuran tapaamisessa ja sukukokouksessa 2016 kuultua ja nähtyä 
 

Sedergren-suku kokoontui lauantaina 16.7.2016 Pielaveden Heinämäen entiselle koululle 

vaihtamaan kuulumisia ja päättämään sukuseuran asioista. Päivä valkeni pilvisenä ja aamulla 

alkanut sade yltyi päivän mittaan, mikä saattoi hieman vähentää lähiseudulla asuvien 

innostusta lähteä sukulaisia tapaamaan. Tästä huolimatta tapaamiseen saapui hieman yli 50 

kävijää. 

Tapaamispäivän aamuna kahvipannu oli kuumana ja pientä purtavaa tarjolla heti 

aamukymmenestä alkaen. Aamupäivän mittaan Heinämäen vanha koulu, nykyinen 

harrastajateatteri, alkoi täyttyä kuulumisiaan vaihtavista ihmisistä samaan aikaan kun 

järjestäjät eli sukuseuran hallitus vielä teki viime hetken valmisteluitaan iltapäivän 

sukukokouksen ja illan ohjelman osalta.  

Varsinainen ohjelma aloitettiin kello 11 teatterisalin puolella seuran puheenjohtaja Simo 

Saarmalan toivottaessa vieraat tervetulleiksi ja esitellessä päivän ohjelman. Arvo Karhunen 

jatkoi päivän alustusta puhumalla kotiseudusta ja Pielavedestä vivahteikkaalla, 

vertauskuvallisella ja humoristisellakin tavalla. 

Ennen sukukokousta kuultiin Jari Sedergrenin mielenkiintoinen ja kattava esitelmä 

sukututkimuksen viimeisistä Kalajoen sukuhaaraa koskevasta tutkimuksesta sekä sukuseuran 

nettisivujen esittely Miikka Ritalan pitämänä.  
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Jari Sedergren esitelmöi sukututkimuksen havainnoista 

Jaloittelutauon jälkeen pidettiin varsinainen sukukokous jossa käytiin läpi edellisten 

toimintakauden tilinpäätös, tavoitteet ja niiden toteutuminen, valittiin uusi hallitus ja 

annettiin suuntaviivat seuraavalle toimintakaudelle. Keskeisimpänä tavoitteena uudelle 

toimintakaudelle on seuraavan, vuonna 2018 pidettävän sukutapaamisen ja –kokouksen 

valmistelu sekä sukukirjan kokoamiseen liittyvän valmistelutyön aloittaminen. 

Sukukokouksen jälkeen vuorossa oli lauluesitys jonka jälkeen iltapäivä jatkui 

”Olumppialaisilla” eli tarkkuutta, taitoa ja tietoja mittaavalla leikkimielisellä 

joukkuekilpailulla. Kilpalajeina olivat frisbeen tarkkuusheitto, tikan heitto, tonkkumin heitto, 

äärimmäisen vaativa krokettipallon tarkkuuslyönti sekä Pielavesi-aiheinen tietokilpailu. 

 

 
           ”Oululaisten Kärppien” tyylinäyte frisbeen heitosta. Tyyli toi sekä laji- että Olumppiavoiton. 

 



7.4.2017 www.sedergren.fi Sedergrenien sukuseura ry 

Kamppailuun Heinämäen kesän 2016 ”Olumppiavoitosta” kävi viisi joukkuetta: ”Oululaiset 

Kärpät”, ARHP, Pihlajaiset, Hirveen Kaaheen Kamala sekä Pökötti. Kilpailulajien alkaessa 

kesäinen sää yllätti aurinkoisella puolellaan – päivän mittaan maisemaa kastellut sade loppui 

ja pilvet väistyivät.  

Voiton kovassa kilpailussa veivät Oululaiset 21,67 pisteellään. Toiseksi ylsivät ”Hirveen 

Kaaheen Kamala” pistemäärällä 16,5 ja kolmanneksi ”ARHP” 15,25 pisteellä. Olumppialaiset 

päättyivät palkintojen jakoon jossa kaikki osallistuneet joukkueet saivat palkinnot hienosta 

sijoituksesta tai hyvästä yrityksestä. 

Ilta jatkui vielä kisailun merkeissä. Laulu-, esiintymis- ja tulkintataitoja mittaavan 

karaokekilpailun voitti Pihla Mäenpää yleisön ja tuomarin valloittaneella esiintymisellään. 

Ulkona tarjolla oli pientä purtavaa ja virvokkeitakin. Iltakymmenen aikoihin viimeiset vieraat 

siirtyivät jatkamaan iltaa Pielaveden keskustaan tai koteihin nauttimaan päivän viimeisistä 

auringonsäteistä. 

Sukuseuran hallitus 2016 – 2018 
 

 
 

Hallituksen jäsenet ja tehtäväalueet 2016-2018, kuvassa oikealta vasemmalle: 

Simo Saarmala, puheenjohtaja 

Pentti Muona, sihteeri 

Pirjo Leskinen, rahastonhoitaja 

Kati Rosendahl, jäsenasiat 

Kari Salohalme, sukutiedot 

Miikka Ritala, toimintakertomus 

Jarmo Partanen, web-vastaava 

Päivi Saarinen, sukutiedot 
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Jäsenmaksuissa muutoksia 
Jäsenmaksu toimintakaudelle 2017-2018 on 35 euroa.  Mikäli samassa taloudessa asuu 

useampi seuran jäsen, maksu seuraavilta, perhejäseniltä on 5 euroa/hlö. Tarkemmat ohjeet 

tästä menettelystä tulevat sitten laskun mukana. Laskut lähetetään loppuvuodesta 

sähköpostitse. Kirjeitse lasku lähetetään heille, jotka ovat toivoneet paperilaskua. 

Muuttuneet yhteystiedot ja uudet perhejäsenet voi ilmoittaa:  

Kati Rosendahl, katiaulikki(at)elisanet.fi, puh: 050 3600414 

 

Sukukuulumisia 
Mahdolliset uudet Sukukuulumiset näkyvät Sedergren.fi-sukusivuston Jäsensivuilla. 

Jäsensivuille pääsyä varten tulee lukijalla olla käyttäjätunnus (=sähköpostiosoite) ja salasana. 

Kuulumisiin voivat kaikki sukuun kuuluvat toimittaa myös omia juttujaan, esim. sivuston 

palautekanavan (Yhteydenotto) kautta. 

Muistinvaraisten tarinoihin ja kertomuksiin toivotaan jäsenkunnalta hitusen omaa 

aktiivisuutta, kuten vinkkejä ja tietojen keräämistä myöhempään käyttöön. Tarinoita pyritään 

nyt hakemaan ja tallentamaan ennen kaikkea sukukirjatyön pohjaksi. Sukukokouksessa 2016 

ehdotettu ja kannatettu Sukukirjatyö näyttäisi alkavan näin hiljaisella taustatyöllä. Hiljaa 

hyvä tulee! 

Tulevaa 
Seuraava sukujuhla ja varsinainen sukukokous: Pielavesi, lauantai 14.7.2018. 

Ohjelmasta ei ole vielä tietoa, sillä sitä suunnitellaan vasta v:n 2018 puolella. Teema voisi 

painottua entistä enemmän musiikkiin. 

 


