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Siposten sukutapaaminen 11.7.2015
             RUOKAILUPALVELUT

TERVETULIAISKAHVIT

                  kahvi/tee, mehu

                  karjalanpiirakka

          kahvikakku

LOUNAS   Karjalainen pitopöytä

                   karjalanpaisti ja perunat

                   haudutetut juurekset

                   savukalaa, silliä, graavikalaa

                   sienisalaattia, kaalisalaattia

                   suolakurkkuja, punajuuria, puolukoita

                   karjalanpiirakat, munavoi

                   kahvi/tee

TÄYTEKAKKUKAHVIT

ILTAPALA RANTAPAVILJONGILLA

                   vihreäsalaatti, pastakinkkusalaatti

                   savulohi

                   leivät, voi, mehu, vesi

Kerrothan erikoisruokavaliosi ilmoittautumisen yhteydessä.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HUOM!

             Muistettavat päivämäärät:

                   Majoitusvaraukset viimeistään 11.6.-15.

                   Ilmoittautuminen sukujuhlaan viimeistään 18.6.-15. 
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SIPOSTEN SUKUSEURA KOKOONTUU VUONISLAHDEN 
HERRANNIEMESSÄ          

Vietämme Siposten Sukuseuran 20-vuotisjuhlaa lauantaina 11.7.2015 
Vuonislahden Herranniemen Kestikievarissa. Paikka on historiallisesti 
tunnettu kievari ja lomakeskus, jossa viihdytään hyvin. Heillä on tarjolla 
monia tapahtumia ja aktiviteettejä. Herranniemen kievarin sijainti ja 
puitteet ovat erittäin sopivat kokouksellemme ja tapaamisellemme. Tässä 
sukuviestissä on tarkat tiedot kesän kokouksesta ja muusta ohjelmasta 
päivän aikana. Jokaisen on hoidettava kuljetuksensa sinne ja varattava 
tarvittaessa majoituksensa, jos jää iltaohjelmaan ja viikonlopuksi. 
Suosittelen yöpymistä siellä, koska kievarin majoitus ja tilat ovat hyvät. 
Silloin jää myös enemmän aikaa tutustua muihin suvun jäseniin.
Kaksi vuotta on kulunut edellisestä sukukokouksesta ja tapaamisestamme, 
joka oli 13.7.2013 Polvijärven Huhmarissa . Paikka oli erittäin sopiva 
sukukokouksellemme. Ohjelma oli tiivis ja monipuolinen. Kuulimme 
Dominante-kvartetin hienon esityksen kahteen kertaan. Esitelmän piti 
FT Jukka Kokkonen, Itä-Suomen Yliopistosta, aiheena: ”Käkisalmen läänin 
voittomaan asuttaminen 1600-luvulla. Pohjois –Karjalan Siposten kantaisä 
Niilo Sipola erityistarkastelussa”.  Kokkonen ilmoitti kuuluvansa myös 
Siposten sukuun, koska hänen isoäitinsä oli Mujejärven Siposia. Hän lupasi 
seurata suvun asioita ja auttaa tietojen hankinnassa. Teimme risteilyn 
M/S Tuulalla Höytiäisen vesillä, mikä oli sinä päivänä hieno kokemus, koska 
ilma oli kirkas ja tyyni. Illalla nautimme iltanuotiolla mehua ja makkaraa 
sekä kuulimme Heikki Turusen jylhää runon lausuntaa. Kaikkiaan tässä 
tapaamisessa viihdyimme ja saimme hienoja muistoja kotiin vietäväksi.
Tämän kertainen sukukokous ja tapaaminen on järjestyksessä yhdestoista. 
Ensimmäinen sukukokous oli elokuussa 1995 Lieksassa. Sukuseura on 
toiminut näin ollen kaksikymmentä vuotta. Sukuseura on täysi-ikäinen 
ja tekee asioita suunnitellusti ja vastuullisesti. Hallitus tekee tulevasta 
toiminnasta ehdotuksen, jonka perusteella voidaan jatkaa seuraavina 
vuosina.  Sukuseuran sääntöjen mukaan meidän päätehtävämme on tutkia 
ja selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia perinteitä ja edistää 
suvun jäsenten yhteenkuuluvuutta.  Tätä varten meillä on joka toinen 
vuosi sukukokous, jossa voidaan käsitellä suvun asioita ja tavata suvun 
jäseniä. Myös muita tapahtumia on järjestetty välivuosina. Viime kesänä 
osallistuimme kirkkoveneellä Karelia-souturetkeen Pielisellä. Lisäksi oli 
vierailu veneellä Paateriin, Eeva Ryynäsen taidenäyttelyyn. Hyviä ideoita 
tarvitaan välivuosien tapahtumisen kohteiksi ja aiheiksi. Uudet jäsenet 
ovat aina tervetulleita mukaan kokoukseen ja toimintaan. Siten voi 
parhaiten tutustua sukuseuraan ja muihin jäseniin.
Sukuseuramme on aktiivinen toimija. Taloutemme on melko vahva, joka 
on toiminnallemme hyvä asia. Tarvitsemme uutta toimintaamme varten 
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jäsenmaksujen lisäksi muita tuloja. Niitä on saatu tuotteiden myynnistä 
ja ”Pielisen Siposia”-kirjan myynnistä, mutta etsimme muitakin keinoja 
lisätulojen hankkimiseksi. Esittelemme niitä sukukokouksessa ja toivomme 
palautetta hallitukselle. Toimimme nykyisin paljon vapaaehtoisen 
työn varassa. Voimmeko toimia näin tulevaisuudessa, koska joudumme 
maksamaan yhä useammin erilaisista palveluista ja esiintyjistä. 
Arvostamme aikaisempien sukuseuran jäsenten ja hallituksen työtä 
sukuseuramme hyväksi. Sukumme on asunut ja elänyt Pohjois-Karjalassa 
ja Savossa 1600-luvun alusta lähtien eli lähes 400 vuotta. Olemme eräs 
vanhimmista suvuista näillä alueilla. Jatkamme sukuseuran taivalta ja 
tutkimme historiaa aktiivisesti tulevaisuudessakin!
Kiitän sukuseuran hallitusta ja toimikuntien jäseniä heidän toiminnastaan 
sukuseuran hyväksi. Olemme kiinnostuneita sukuseurasta ja sen 
toiminnasta myös tulevaisuudessa. Tarvitsemme lisää uusia jäseniä , joilla 
on tuoreita ajatuksia ja toiveita sukuseuran kehittämiseksi. Toivomme 
mahdollisimman monen osallistuvan tänäkin vuonna sukukokoukseen, koska 
siellä voi tavata vanhoja tuttuja ja uusia jäseniä. Ennen kokousta odotan 
ehdotuksia ja ideoita sukuseuran toiminnasta, joita voi lähettää minulle tai 
jollekin hallituksen jäsenelle kirjeitse tai sähköpostilla. Osoitteet löytyvät 
kotisivuiltamme.
Tervetuloa sukukokoukseen lauantaina 11.7.2015 Vuonislahden 
Herranniemen Kievariin. Uskon jälleen kerran, että paikka on kokoukselle 
ja tapaamiselle sopiva ja viihdymme siellä yhdessä.

Veikko Sipola
Suvun päämies ja hallituksen 
puheenjohtaja 
 
Helsingissä 30.3.2015
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 TERVETULOA 20-VUOTIS SUKUJUHLAAN ! 
Siposten sukuseuran 11. sukutapaaminen on 20-vuotisjuhlan merkeissä
Vuonislahdessa, Kestikievari Herranniemessä, Vuonislahdentie 185. 
Sukutapaaminen on yksipäiväinen. Sukukokouksessa käsitellään 
työjärjestyksessä mainitut asiat. 

Ilmoittautumiset sukujuhlaan 18.6.15 mennessä Seija Turuselle 
puh. 040-5271190 tai sähköposti: setu.turunen@gmail.com
Ilmoitathan samalla, oletko koko päivän vai osan päivää.

Osallistumismaksu sisältää tulokahvin, lounaan ja iltapalan
Aikuiset
- 35 € (koko päivä)
- 27€ (tulokahvi ja lounas)
Lapset alle 12 vuotiaat
- 21 € (koko päivä)
- 16 € (tulokahvi/mehu ja lounas)
Lapset alle 4 vuotiaat 
- ei maksua

Sukuseura tarjoaa täytekakkukahvit

Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä erikoisruokavaliostasi.

Osallistumismaksu maksetaan Siposten sukuseura ry:n tilille FI73 508609 
40043330. Myös jäsenmaksu 15 €/henkilö maksetaan samalle tilille. 

Sukuseura maksaa tilavuokran, esitelmöitsijän ja Karaokeklubin palkkiot.

HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM!  

PERINTEISET

 ARPAJAISET
 

PS. VARAATHAN PIENTÄ RAHAA

HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! 
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SUKUJUHLAN OHJELMA 11.7.2015

10.00      SUOMEN LIPUN JA SUKUVIIRIN NOSTO  
               (Veikko Sipola ja Sakari Siponen)

     HARTAUSHETKI

10.30     VASTAANOTTO (Veikko Sipola) 
     ILMOITTAUTUMINEN

     TERVETULIAISKAHVIT

     ARPOJEN MYYNTIÄ

11.15     SUKUJUHLA JA –KOKOUS 
     SUKUJUHLAN AVAUS/TERVETULOTOIVOTUS

     YHTEISLAULU: KARJALAISTEN LAULU

     VUOSIKOKOUS

     ANNE JA VILJO (pienoisnäytelmä)

12.45     LOUNAS

14.00       ESITELMÄ ”OLLI TIAINEN, SUOMEN SODAN 
SANKARI VAI KAPINOITSIJA” 
FILOSOFIAN TOHTORI JUKKA PARTANEN

15.00       JUUAN KARAOKEKLUBIN MUSIIKKINÄYTELMÄ 
”KENPÄ TIETÄIS SEN”

16.00      TÄYTEKAKKUKAHVIT

               ARVONTA

18.30     ILTAPALA RANTAPAVILJONGILLA  
     -karaoke

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jos karaoke saa tanssijalan menopäälle, niin illalla on 
lavatanssit Vuonislahden lavalla. Esiintyy Pertti Palm 
orkestereineen. Tanssimusiikkia Olavi Virran merkeissä 
(100 v. Olavi Virran syntymästä).
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SUKUKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle 

            - puheenjohtaja 

            - sihteeri 

            - pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl) ja ääntenlaskijat (2 kpl)

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (8 §)

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään 

           - tilinpäätökset vuosilta 2013 ja 2014   ja
                        toiminnantarkastajien niistä antamat lausunnot

- toimintakertomukset vuosilta 2013 ja 2014

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden
            myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan

           - toimintasuunnitelma vuosille 2015 ja 2016

           - tulo- ja menoarvio vuosille 2015 ja 2016

8. Päätetään jäsenmaksun suuruus

9. Valitaan hallituksen

           - puheenjohtaja (sukuseuran puheenjohtaja)

           - 5 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä

10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

11. Välivuoden tapaaminen
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12.  Seuraavan sukukokouksen järjestäminen

13.  Sukuseuran toiminnan kehittäminen

14.  Muut asiat

15.  Kokouksen päättäminen

“Välivuoden” tapaamisessa 2014 Kestikievari Herranniemestä ajeltiin 
vierailulle Eeva Ryynälän Ateljee Paateriin. 
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SEIJAN JA SAKARIN KESÄRETKI 

Oli kaunis kesäpäivä, kun suuntasimme tapamme mukaisesti leikkimään 
Rajakorven pienellä mökillä asustavan perheen lasten kanssa. Minulla 
oli päälläni uusi puuvillatrikoinen, vaaleanpunainen kerrasto eikä muuta 
tarvinnutkaan, koska oli niin lämmin. Molemmat olimme paljain jaloin. 
Perheeseen kuului isän ja äidin lisäksi 6 tytärtä ja yllätys, yllätys juuri 
syntynyt ensimmäinen poika. Hoitajaksi oli tullut naapurin emännän sisko. 
Hänpä suureksi harmikseni tokaisi ottavansa minun hienon paitani vauvalle. 
Siitäkös minä en tykännyt ollenkaan.
Leikittyämme leikkimme lähdimme mustikkaan. Siellä oli leppoisa tunnelma. 
Minunkaan ei tarvinnut pelätä paitani menetystä. Ehkä olimme jo menneet 
vähän liian pitkällekin ja viipyneet liian kauan, kun tämä hoitaja huuteli 
tormakkaasti, että lapset kotia. Siinäpä sattui sopivasti kohdalle leveä 
lehmipolku. Minä sanoin Sakarille, että me lähdemme kotiin tuota polkua 
pitkin. Ja niinhän me lähdettiin. Varsinainen retki alkoi siitä.
Aikamme kuljeskeltuamme tuli ensimmäinen este. Sankelan Tahvon 
hevonen oli aivan polun vieressä. Onneksi kuitenkin toisella puolen aitaa. 
Hätisteltyämme sitä vähän kauemmaksi pääsimme jatkamaan matkaa. Raja-
aidassa oli veräjä. Meiltä oli siinä hommassa pudonnut veräjälle Sakarin 
taskussa olleita postikortteja merkiksi etsijöille. Tämä paikka oli todella 
lähellä kotia.
Seuraava vaaran paikka oli Ylemmäisen ja Tervalammen välisen kapean joen 
ylittävä silta. Emme kyllä silloin ymmärtäneet sitä vaaran paikaksi. Minä 
urkitin purosta keltaisia ulpukan kukkia. Söimme suolla kullankeltaisia, isoja 
lakkoja.
Ehkä jo vähän arveluttikin tuo matkanteko ja se lehmipolkukin oli 
hävinnyt. Mutta sitten osuimmekin vähän leveämmälle tielle ja edessä oli 
tutunoloinen portti. Sanoinkin, nyt tiedän missä ollaan. Olin aikaisemmin 
käynyt siskoni kanssa Ruottilassa kylässä. Portin jälkeen tuli maantie 
eli eihän me oltu siellä päinkään, mitä luulin. Olimme Kolille menevällä 
maantiellä.
Rajakorven Aarne-isä töistä tultuaan oli lähtenyt heti meille tarkistamaan, 
onko lapset kotona, kun oli kuullut meidän lähteneen omille teillemme. Se 
oli varmaan se etiäinen, joka neuvoi häntä toimimaan niin. Ei ollut lapset 
kotona. Siitäkös se sitten tuli hätä ja hoppu. Poliisillekin oli ilmoitettu ja 
koko kylä hälyytetty hakuhommiin. Postikortit olivat löytyneet veräjältä. 
Sakarin muistin mukaan kuulimme etsijöiden huutoa, mutta minä en ole 
antanut vastata, ettei karhut kuule.
Emme saaneet kauaakaan tallustella tiellä, kun tuli toinen este. Joku 
Määttälän poika otti minut kiinni. Sakari mätki nyrkillä kiinniottajaa ja 
käski päästämään minut irti. Hän kysyi, kenen lapsia ootte. Minä vastasin, 
että äidin. Sakari vastasi, että isän. Näin oli meidät hyvin evästetty 
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kohtaamaan kavala maailma. En tiedä, joko oli sinne kiirinyt tieto 
kadonneista lapsista vai ottiko hän kiinni vain oudot kulkijat.
Kolilla oli silloin kauppa Oma-Apu, jonne Määttälän väki meidät saatteli ja  
jossa ystävälliset myyjät ottivat meidät huostaansa. Antoivat syötäväksi 
vesirinkeliä ja varmaan jotain juotavaakin. Heille osasimme kertoa, että 
meidän veli Erkki on Ahmovaaran Tanskasen kaupalla kauppa-apulaisena. 
Sinne soitto ja lapset postin keltaiseen linja-autoon. Minä istuin edessä 
moottorikotelon päällä, Sakari varmaan rahastajan penkillä. Ei kysellyt 
rahastaja kyytimaksua.
Loput matkasta noin 4 kilometriä köröttelimme pyörän kyydissä veljen 
polkiessa niin vimmatusti. Sakari istui takaritsillä ja minä jonkinlaisessa 
lastenistuimessa. Hyvin mahduin, kun olin kirpun kokoinen. Kun saavuimme 
kotipihaan, siellä oli muutamia henkilöitä, jotka eivät olleet ehtineet lähteä 
vielä metsään. Kukkosen Antti huusi niin lujalla äänellä kuin ihmisestä ääntä 
lähteekään, että lapset ovat kotona. Ei ollut silloin kännyköitä eikä paljon 
muitakaan härpäkkeitä.
Ei aikaakan kun metsästä alkoi tulla etsijöitä mustanaan. Se oli sellainen 
hetki, että ainakin minua hävetti. Oli varmaan äidille ja isälle helpotus, 
kun meidät löydettiin. Eivät he edes riidelleet. Äiti voiteli jollain rasvalla 
naarmuuntuneita jalkojamme. Kesäretkemme oli yleinen puheenaihe kylällä 
ja sekös meitä suututti. Meistähän se oli kielletty puheenaihe.

Retkeä muistellen Seija ja Sakari 

Kesäisessä kuvassa Rajakorven pihassa takana vasemmalta Ritva, 
Sakari, Seija, Irja, Helka, Anna-Liisa. Eturivissä Vauva, Riitta, Pirjo ja 
rusettityttö Metsälän Marja-Liisa.



suku 12 viesti suku 13 viesti

SIPOSTEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

1. SUKUSEURAN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Siposten Sukuseura ja sen kotipaikka on Joensuu.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
 
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, 
vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten 
keskuudessa sekä toimia sukuhaarojen yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura  
- järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita sukuseuran 
toimintaan liittyviä tilaisuuksia 
- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta 
- selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa 
tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon 
- harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.

Sukuseura voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentattua 
tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja tai asianomaisella luvalla 
järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa 
kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta.

3. SUKUHAARAT 
 
Sukuseura muodostuu sukuhaaroista, jotka ovat

- Pohjois-Karjalan Siposet 
- Savon Siposet 
- Pohjoisen Siposet

4. JÄSENET JA JÄSENMAKSUT 
 
Sukuseuran jäseneksi hyväksytään jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, 
joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on 
siihen liittynyt ja joka on vuosittain maksanut varsinaisen sukukokouksen 
vahvistaman jäsenmaksun.

Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai 
muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. 

Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan edellisen tilikauden loppuun 
mennessä, sukuseuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa 
jäsenmaksun kymmenkertaisena.
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Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan 
nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta. Heillä ei ole 
äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi 
henkilön, joka erityisesti on ansioitunut sukuseuran toiminnassa.

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenistä pitää hallitus jäsenluetteloa, joka muodostetaan 
sukuhaaroittain ja joka on sukuhaarojen käytettävissä.

5. HALLITUS 
 
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa 
sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5 varsinaista 
jäsentä, vähintään yksi edustaja, mikäli mahdollista kustakin sukuhaarasta, 
ja 5 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan sukuseuran 
esimieheksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen 
aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan 
tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. 

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa 
avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja 
sihteeri allekirjoittavat.

6. SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä rahastonhoitajan kanssa tai kaksi 
hallituksen jäsentä yhdessä.

7. TOIMINTAKAUSI, TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS 
 
Sukuseuran toimintakausi on kaksi kalenterivuotta.

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. 
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Sukuseuralla on yksi toiminnantarkastaja ja yksi 
varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on 
varsinaisten sukukokousten välinen aika.

Hallituksen on annettava tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus 
toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan 
huhtikuun aikana. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa hallitukselle viimeistään tilikautta seuraavan toukokuun 
aikana.

8. SUKUSEURAN KOKOUKSET 
 
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen 
määräämässä paikassa ja määräämänä aikana joka toinen vuosi heinäkuun 
kuluessa. 

Kokouksesta on ilmoitettava sukuseuran jäsenille vähintään neljä 
viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on tiedotettu jäsenille kirjeellä tai 
hallituksen päätöksen mukaan julkaistu kunkin sukuhaaran paikallisessa 
sanomalehdessä.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan sukuseuran jäsenet 
hallituksen toimesta samalla tavoin ja samassa ajassa kuin varsinaiseen 
sukukokoukseen.

VARSINAINEN SUKUKOKOUS 
 
Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus1. 

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 2. 
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus3. 

hyväksytään kokouksen työjärjestys4. 

esitetään edellisten tilikausien tilinpäätökset, 5. 
toimintakertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot

päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden 6. 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

vahvistetaan alkaneen toimintakauden toimintasuunnitelma sekä 7. 
tulo- ja menoarvio

päätetään jäsenmaksun suuruus8. 
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valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet9. 

valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi 10. 
varatoiminnantarkastaja

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat11. 

 
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen 
sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.

Sukukokouksessa nuorisojäseniä lukuun ottamatta on jokaisella sukuseuran 
läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen toimintakauden 
jäsenmaksut, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jota 
kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövaali ratkaistaan 
äänten mennessä tasan arvalla. 

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan 
tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu. Päätös sääntöjen 
muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta edellyttää, että sitä on 
kannattanut sukukokouksessa vähintään  ¾ äänestyksessä annetuista 
äänistä.

Sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran varat seuran 
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen 
varat samaan tarkoitukseen.

Sukuseuran arkisto on luovutettava jollekin Karjalan tai Savon maakunta-
arkistolle.
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Sukutapaaminen vuonna 2013 järjestettiin Pölvijärellä -
Lomakeskus Huhmarissa.

Perinteisesti juhlat aloitettiin hartaushetkellä, jonka piti Polvijärven 
seurakunnan kappalainen Iiris Leppänen.

Saimme nauttia Dominante -kvartetin viihdyttävistä lauluista. 
FT Jukka Kokkonen, Itä-Suomen yliopistosta, esitelmöi aiheesta: 
“Käkisalmen läänin voittomaan asuttaminen 1600-luvulla”. 

Juhlavieraita nauttimassa kahvista seurustelun ohessa.
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Ns. välivuoden tapaamisessa Vuonislahdessa Siposten sukuseuran soutajat 
osallistuivat Lieksa - Vuonislahti soututapahtumaan omalla kirkkoveneellä.

Kokouksen jälkeen teimme yhteisen risteilyn Höytiäisellä m/s Tuulalla

Osa Vuonislahden Herranniemen tapaamiseen osallistuneista vieraili Eeva 
Ryynäsen Ateljee Paaterissa.

Välivuoden tapaaminen järjestettiin 2014 Vuonislahden 
Kestikievari Herranniemessä.



suku 18 viesti suku 19 viesti

KARELIASOUTUA MUISTELLESSA 

Pitäisi kuulemma päkistää sukujulkaisuun mieltä ylentävä, sukurakkautta 
henkivä muistelus osallistumisestamme männäkesänä perinteiseen 
Karelia-soutuun Siposten sukuseuran veneessä halki kauneimpien 
kansallismaisemien ― Kolin vaarajonon reunustaman Pielisen. Siposia 
kun olen äitini puolelta, joka vielä oli satakunta vuotta sitten Kolilta 
Pielisjärvelle tukkitöihin hiihdelleen ja sieltä erään iloisen piikatytön 
löytäneen Antti Siposen tyttäriä.
Ka eihän siinä tietysti mittää: Karelia-soutujen tapaan tuokin tapahtuma 
oli kokonaisuudessaan leikkimielinen, upea, ratkiriemukas, luonnonläheinen 
ja urheiluhenkinen homma, yksi Suomen kesän kohokohdista. Minä vain 
en pysty kertomaan siitä niin ylpeydellä ja ihannoivasti kuin sukuseura 
luultavasti odottaa ainoalta kirjailijaltaan. Tyhmänrehellinen kun olen, mies 
joka ei osaa valehdella ainakaan kirjoittaessaan.
Tunnetusti oikukas kohtalon arpa nimittäin istutti kaksi ruumiillisesti 
helpoilla hommilla itsensä elämän läpi keplotellutta ja siten sumopainijan 
levyisiksi kasvanutta serkkupojan körilästä soutupariksi kirkkoveneemme 
yllättävän kapealle tuhdolle: espoolaisen taksiautoilijan Reijo 
Armaksenpoika Siposen ja hänen isänsä siskon Jenny Mirjamin yhtä 
leveäselkäisen ja 
-perseisen vokkelopojan, erään nimeltä mainitsemattoman kirjailijan.    
       Asian kohtalokkuus paljastui heti kun venekuntamme oli laskenut 
Kari Miromäen komennosta airot ja lähtenyt soutamaan viidentoista muun 
kirkkoveneen kanssa kilvoitellen Lieksan kirkkorannasta jokea pitkin 
Mönninselälle: emme mahtuneet liikuttelemaan nelimetristä jykevää 
airoa muuten kuin kallistaen ylävartaloamme laitojen suuntaan, jolloin 
jouduimme istumaan toisen perspuolikkaan varassa. Silti olimme murjoneet 
kyynärpäillä toistemme kyljet mustelmille, karkeiden farkkukankaisten 
shortsieni lahkeenreuna hangannut kallistuneessa soutuasennossa 
polveni vereslihalle jo Märäjälahdelle mennessä. Koipia ei vielä mahtunut 
liikuttelemaan yhtään ahtaan jalkatilan takia. 
Kinahmonsaaren kapeikon kohdalla koko veneenlaidan puoleinen alavartalo 
oli puutunut tunnottomaksi, varpaita tikkuili ja häntäluun seutu oli 
nilellä. Voimia olisi ollut vaikka toisille jakaa, mutta niiden käyttäminen 
soutamiseen oli yhtä tuskaa ja piinaa milloin minkäkäkin hankaluuden, 
kipujen ja hiertymien takia. Olisi naurattanut jos ei olisi itkettänyt.  
Niin jatkui puolimatkassa pidettyä pidettyä lepotaukoa lukuunottamatta 
nelisen tuntia, mitkä kolmisenkymmentä kilometriä pitkä, mutta 
loputtomalta tuntunut soutuosuutemme Lieksasta Herranniemen 
keskikievarin rantaan kesti. Eikä helpotusta ollut luvassa 
loppurutistuksessakaan. Pikemmin päinvastoin. Vaarojen takaa kurkotti 
näet yllemme hirveitä ukkospilviä, joiden päältä voimistunut tuuli 
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nosti ulapat vaahtopäisille laineille. Nauti siinä sitten kesästä Suomen 
jylhimmällä järvellä, kun äkäinen aallokko tekee soudun yhä raskaammaksi 
ja tukalammaksi, jyrinä saa maailman vavahtelemaan, ja koko ajan pelottaa 
etta salama iskee veneeseen,  kuten se herkästi iskee kaikkeen mikä on 
koholla vedenpinnasta.
Miromäen kehveli ei vielä soudattanut rukouksistani huolimatta meitä 
Herranniemen rantaan lyhintä reittiä, minkä minä siellä syntyneenä ja 
kasvaneena olisin tiennyt, vaan kierrätti kaikki Petrosaaren rannat ja 
Lamposaaren ja Kukkosaarien kapeikot kuin odottaen että eikö salama 
iskisi ja hukuttaisi kiroisan ja muutenkin syntisen Siposten suvun 
ydinjoukon kotivesiensä syvyyksiin.
Pahinta oli ettemme voineet nostaa meteliä tuskistamme ja vaivoista, 
koska kaikki muut soutajaparit, jopa hennot naishenkilöt edessä ja 
takana selviytyivät vaativasta urakasta kevyesti, nurkumatta ja reippaan 
leikkimielensä säilyttäen ― siitä yksinkertaisesta syystä että mahtuivat 
soutamaan kunnolla ja toisiaan kolhimatta. Emme ilenneet rähjätä, 
mielestään ronskit vahvat miehet, Kolin Antin jälkikasvu, joka kuuluu 
olleen niin lujanäppinen mies että sormikoukkua vetäessä veri tirskahti 
vastustajan sormenpäästä.  
Joka tapauksessa olihan se retki. Todellinen tuskien taival. Voi hyvä isä 
kuitennii. Tunsimme ymmärtäväni entisajan kaleeriorjia, jotka joutuivat 
soutamaan sotalaivoja halki myrskyävien merien ankarien isäntiensä 
ruoskien viuhina korvissa. 
Pystyn näkemään sydänkesäisen Pielisen, elämämme järven, kauneuden 
ja voiman ja Karelia-soudun riemukkaat puolet ja kirjoittamaan siitä ja 
nauramaan sillä vasta nyt, kun siitä on reilut puoli vuotta, tunto palannut 
pikkuhiljaa runnakkoon ja muut ruumiin ja sielun vammat parantuneet.
Voi silti olla, että mietin kaksi kertaa, jos tai kun minua pyydetään 
vastedes Karealia-soutuun. Ainakin pitää saada viisikymmentä kiloa 
vyötäisiltä ja ahterista helvettiin tai kinuta rinnalleen soutupariksi Reijo-
serkkua puolta kapeampi Siponen, niin mainio ja hieno kaveri kuin hän onkin.  
 
HEIKKI TURUNEN    
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Herranniemen majoitushinnasto (1.6.-31.8.15):
Lomatalo Laurila ja Luhtiaitat, viihtyisät huoneet, joissa oma wc ja 
suihku. Hintoihin sisältyy aamiainen ja liinavaatteet
1 hh 59 €/vrk,  2 hh 84 €/vrk (42 €/henk),  3 hh 102 €/vrk (34 €/henk)

Päärakennus, uudet yläkerran majoitustilat. Hintoihin sisältyy 
liinavaatteet ja aamiainen
2 hh + vuodesohva, 2-4 henk.
92 €/vrk/2 henk,  110 €/3 henk,  126 €/4 henk
Linnea huoneisto, jossa makuuhuone, olohuone 2 sohvalla, keittiö, wc/
suihku.
110 €/vrk/2 henk,  132 €/3 henk,  148 €/4 henk
Puolihoitolisä 16 €/henk/vrk

Lomahuoneisto Ainola, 2-8 henk. 2 kpl 2-3 h makuuh. ja 1 kpl 2 henk. 
makuuh., omat wc ja suihku, tupakeitiö (televisio, jääkaappi, liedet, mikro, 
kahvinkeitin)
125 €/vrk,  225 €/2 vrk,  320 €/3 vrk,  610 €/viikko
Talon liinavaatteet 8 €/henk. Ennakkotilauksesta aamiainen 8 €/henk

Rantamökki Kaisla, 2-6 henk, 2 kpl makuuh., olohuone, keittiö (jääkaappi, 
liedet, uuni, mikro, kahvinkeitin, astianpesukone, televisio), wc, suihku, 
sauna
145 €/vrk,  275 €/2 vrk,  395/3 vrk,  720 €/viikko
Talon liinavaatteet 8 €/henk. Ennakkotilauksesta aamiainen 8 €/henk.

Punahilkka, 4-6 henk. 2 huonetta, kummassakin oma wc ja suihku, 
minikeittiö
78 €/vrk,  195 €/3 vrk
Yksi huone 42 €/vrk,  99 €/3 vrk
Talon liinavaatteet 8 €/henk. Ennakkotilauksesta aamiainen 8 €/henk.

Majoitusvaraukset 11.6.15 mennessä puh. 0400 482 949 Tapio 
Nevalainen tai sähköpostilla kestikievari@herranniemi.com

Osoitteessa Vuonislahdentie 190 on SF Caravan Pielisen Karjala ry:n 
Rekiniemen karavaanialue. Alueella 112 sähköpaikkaa
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Kestikievari Herranniemi, Vuonislahti.

Aitat odottavat vieraita.
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SIPOSTEN SUVUN HISTORIA 

Vuonna  1617 solmitussa Stolbovan rauhassa on yksi rajapyykki myös 
sukututkimuksessa. Tällöin Käkisalmen lääni siirtyi Venäjältä Ruotsille. 
Käkisalmenlääni käsitti Laatokan Karjalan.
Suurin osa Käkisalmen läänin ortodokseista siirtyi sotien jälkeen Venäjälle. 
Heidän asuinsijoilleen muutti luterilaisia etenkin Savosta ja eteläisestä 
Karjalasta.
Tähän muuttoliikkeeseen lienee joutunut myös esi-isämme, koska 
Pielisjärven pitäjähistorian  1. osassa on mainittu tuomiokirjojen kertovan 
Pohjanmaalta Oulun Muhokselta tulleesta Nils Sipola / Niilo Sipolaisesta  
ja hänen ostaneen vuonna 1642 Pielisjärven Kylälahdesta Pehkola  nro 4 
tilan. Tuomiokirjoissa jatkuu kerronta, että vuonna 1643 Oulusta raatimies 
Hans Hansson peri 19 taalarin 11 äyrin velkaa Niilo Sipolaiselta.
Historia jatkaa edelleen, että Niilo Sipolainen oli jo vuonna 1651 
uudisraivaajana Pielisjärven Varpasen Parnunniemessä. Hänen kerrotaan  
olleen pitäjässä tärkeä luottamusmies. 
Pielisjärvi Sotkamon kanssa muodosti kreivikunnan, jonka asemapaikka 
oli Lieksa, ja päällikkönä oli vouti. Voudin alaisena virkamiehenä toimi 
nimismies, kreivinpalvelija. Kaikki nimismiehet tulivat virkaan muualta, 
lukuunottamatta aikaa, kun nimismies Henrik Danielssonin jouduttua 
vuonna 1656 venäläisten vangiksi ja kadottua sille tielleen. Sen jälkeen 
virkaa hoiti Viekiläinen talonpoika Niilo Sipolainen, aina siihen asti kunnes 
vuonna 1659 tuli nimismieheksi Henrik Ahlholm.
Yllä oleva sukutieto esi-isästämme on vähäinen, eikä ole myöskään 
tietoa siitä oliko hänellä jo perhe tullessaan Pielisjärvelle. Sen me vain 
tiedämme, että hänen aikaansaannos on sukumme suuri siinto. Sukumme 
suuri levinneisyys koko maata kattavaksi on luku sinällään. Voimakkaimman 
sysäyksen on antanut 1960-70 –luvulla, kun maalta pako asutuskeskuksiin 
tapahtui, jossa myös Siposet ovat olleet runsaslukuisesti mukana.

Teksti 18 -vuoden takaa - Sukuviesti 1/97
Sukuseuran perustaja
Puh.joh. Raimo Siponen
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SIPOSIA KOLIN MAISEMISSA 

Jo ammoisina aikoina ihmiset vaelsivat paikasta toiseen parempien 
elinmahdollisuuksien toivossa.
Siposetkaan eivät välttyneet näiltä vaelluksilta, vaan esi-isämme Nils 
Sipola oli muuttanut perheineen ja karjoineen Pohjois-Pohjanmaalta 1600 
–luvun puolivälissä Pielisjärvelle. Ensimmäinen etappi oli Kylänlahti, josta 
perhe hajaantui pian ainakin Varpasen ja Nurmijärven maisemiin.
Vuoden 1700 alkukymmenillä Siposia muutti edellä mainituista kylistä 
Pielisen itärannalle Viensuun Kuivasalmelle, Sipolansaareen. Tämäkin alue 
pian täyttyi voimakkaan perheviljelmän seurauksena. Oli aika tähyillä 
uutta reviiriä! Siposet Pielisellä kalastellessaan näkivät vastarannalla 
Hattusaaren ja sen takaisen asumattoman vaaramaiseman. Tätä aluetta 
kutsuttiin Pielisjärven kirkon kirjoissa Hattusaaren kinkeripiiriksi.
Ensimmäiset Siposet muuttivat Hattusaareen 1750 –luvulla ja heistä 
ensimmäisenä Isak Siponen Paavonpka (1737-1782), pso Sofia Turunen 
(1740-1780) asettuivat asumaan Anttilaan, tämä tila kuului vielä silloin 
Viensuu 15 tilaan eli Isakin kotitilaan.
Sofia Siponen Paavontr (1790-1846), pso Israel Määttä (1792-1846), 10 
lasta, tulivat asumaan Vanhalan autiolle, joka pian sai nimekseen Määttälä 
3. Sofian ja Israelin tytär Anna (1813-1888), pso Petter Sarelainen (1810-
1869), 11 lasta, asuinpaikaksi asuinpaikaksi Lahnalammen Petterin kotitila.
Olli Siponen paavonpka (1743-1830), pso Anna Lampen (1744-1808), 
11 lasta, muuttivat asumaan v. 1791 Hattusaareen. Heidän tyttärensä 
Lucia (1770-1845) avioitui Risto Mustosen kanssa (1771-1852), 10 lasta, 
asuttivat riston kotitilaa Ristola 2.  
Anna Siponen Paavon tr (1769-1851), pso Sakari Heikkinen (1764-1808) 
Kuopion Riistavedeltä, asuivat Hattusaaressa. Heidän pojan poika Sakari 
Heikkinen (1830-1914), pso Sofia Määttä Israelintr (1828-1888) asuttivat 
Merilänranta 16 tilaa, jossa Heikkisiä asuu edelleen.
Edellä joitakin tietoja Siposten vaelluksesta Kolin maisemiin, jonne 
ensimmäiset Siposet näyttää tulleen 1800 –luvun taitteessa.
Tämä voimaperäinen asuttaminen vaati suuria alueita. Myöskin Kolilla 
jouduttiin asuttamaan jokainen niemennokka ja vaarankukkula. Niinpä 
Kärängänpää, Kolinvaarat, Lintavaara ja Komakankorpi saivat asukkaita.
Siposten ja  suvun asuttamat paikat täyttyivät – oli edessä jälleen 
reviirien etsiminen, suunnaksi läheiset Jeronjärven
rannat Räsävaaroineen – aina Ahmovaara ympäristöineen. Ahmovaara onkin 
Siposen nimen suhteen vielä elinkelpoista aluetta.

Teksti: Sukuviesti 3/2001
Sukuseuran perustaja
Puh.joh. Raimo Siponen
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    SIPOSTEN  SUKUSEURAN SYNTY 

Elokuun viidentenä päivänä koitti viimein jännityksellä odotettu hetki.
Tuolloin oli mekittävä päivä Siposten suvun historiassa. 
Raimo Siponen oli eläkkeelle jäätyään ryhtynyt harrastusmielessä 
tutkimaan lähisukunsa menneisyyttä. Mutta niinkuin usein käy, että 
ruokahalu kasvaa syödessä. Tutkimus laajeni laajenemistaan. Kukahan tuon 
henkilön isä kuka äiti. Uteliaisuus kasvatti tutkinta aineiston niin laajaksi, 
että heräsi ajatus perustaa Siposille oma sukuseura.
Raimo lähetti kutsun keskustelemaan seuran perustamisesta. Kutsun oli 
kuullut n.150 Siposiin kuuluvaa henkilöä. Tuo joukko oli kokoontunut elokuun 
viidennen aamuna vuonna 1995 odottamaan kokouksen alkua Lieksan kirkon 
pihalle. Siinä aurinkoisessa säässä jo tutustuttiin ensimmäisiin uusiin 
sukulaisiin. Ihmeteltiin onko meitä siposia olemassa näin paljon. Tunnelma 
kohosi entisestään, kun kirkon ovella oli meitä vastassa Raimo ja Eeva. 
Lämmin käden puristus jokaiselle ja esittely kuka olen ja mistä tulen. Tuli 
mieleen itsenäisyyspäivän linnan juhlat. Lieksan kirkon komeat puitteet 
tekivät oman vaikutuksensa.
Mieleen painuneen hartaushetken jälkeen siirryttiin Hotelli ja Ravintola 
Puustelliin Siposten Sukuseuran perustavaan kokoukseen. Osanottajamäärä 
yllätti koolle kutsujat. Raimon ja Eevan alunperin kokouspaikaksi varattuun 
paikkaan emme olisi mahtuneet. Täydet olivat istumapaikat Puustellissakin.
Ravintolassa nautitun kirkkokahvin jälkeen Raimo avasi 
keskustelutilaisuuden. Esitteli seuran tarkoitusta ja tavoitteita, sekä 
tutkimaansa aineistoa. Kysymyksen tarvitaanko ja perustetaanko 
Siposille oma sukuseura. Kaikki olivat innolla mukana. Kiinnostaahan meitä 
itsekutakin tietää juuremme.
Siirryttiin asioissa eteenpäin. Pitäähän seuralla olla säännöt ja kotipaikka. 
Seuran kotipaikaksi tuli Lieksa. Suurin osahan Siposista on juuriltaan 
Pielisen itäpuolelta. Sääntöjen keskeiseksi teemaksi sovittiin perinteet, 
suvun historia sekä sukuhaarojen yhdyssiteet. Sukuhaaroja tuli kolme. 
Pohjois-Karjalan ,Savon sekä Pohjoisen Siposet.
Sittenpä oli hallitusneuvottelun vuoro. Tarvitaanhan seuralle 
vastuunkantajat. Yllättävän kivuttomasti saatiin hallitus pystyyn. "Ei 
mennyt aamutunneille tässä neuvottelussa". Hallituksen itseoikeutetuksi 
puheenjohtajaksi valittiin Raimo puuhamies Siponen Joensuusta. 
Varsinaisiksi jäseniksi Lahja Jeskanen Outokummusta, Pertti Partanen 
Lieksasta, Niilo Siponen Juuasta, Marja-Terttu Talvitie Hattulasta sekä 
Henrik Timonen Lieksasta. Henkilöitä valitessa tuli pikku kömmähdys. 
Sihteeri unohtui  valitsematta. Myöhemmin tehtävään kutsuttiin Anne 
Murtonen Kontiolahdelta. Taisipa varajäsenetkin unohtua hallituksesta 
pois.
Ei se kokous ollut pelkästään asiapitoista. Näin rankkojen päätösten 
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jälkeen nälkähän siinä tulee. Niinpä siirryttin ruokailemaan maittavaa 
ateriaa. Juteltiin pöydissä uusien sukulaisten kanssa. "Mistee päen sitä 
työ ootta lähtennä?". Aterian jälkeen oli ohjelmien vuoro. Laulua kitaran 
säestyksellä ja muuta mukaavaa ohjelmaa esittivät seuramme uudet 
jäsenet.
Taaspa jatkettiin kokousta. Asioista oli käsittelyssä jäsenmaksut ja muut 
asiat. Seuraavan kokouspaikan valinta, joksi valittiin Juuka. Siinäpä se 
päivä vierähti. Oli kotimatkan aika. Hyvillä mielin köröteltiin keskustellen 
päivän annista, mitä kuultiin ja nähtiin.
Tuosta päivästä on kulunut kohta kaksikymmentä vuotta. Itse muistan 
tapahtumat Siposten Sukuseuran perustamisesta näin. Joku voi muistaa 
toisin.
Onnittelen puolestani Sukuseuraa kaksikymmenvuotisesta taipaleesta,  
toivon pitkää ikää. Voimme olla ylpeitä Siposten Sukuseuran olemassa 
olosta. Toivottavaa olisi nähdä uusia kasvoja seuran toiminnassa. Tällä 
hetkellä on 930 Siponen nimeä tunnustavaa maailmassa ynnä muut sukuun 
kuuluvat. Tulkaa mukaan hyvään seuraan.

Tekstin kirjoitti:
Oiva. H. Siponen
Siposten sukuseuran jäsen vuodesta 1995

Raimo Siponen, Niilo Siponen, Marja-Terttu Talvinen, Henrik Timonen ja 
Pertti Partanen. Sukuseuran ensimäisen hallituksen jäseniä vuodelta 1995.
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. 16.2.2013 Joensuussa 
Hotelli Aadan Koitos-kabinetissa pidetyssä kokouksessa käytiin läpi 
seuran tilinpäätös 2012, toimintakertomus 2012 ja talousarviot sekä 
toimintasuunnitelmat vuosille 2013 ja 2014. Sääntöjen muutosasia 
päätettiin esittää sukukokoukselle hyväksyttäväksi. Suunniteltiin kesällä 
pidettävän sukutapaamisen ohjelmaa ja sovittiin sukuviestin sisältö. 

Toinen kokous pidettiin 13.7.2013 Huhmarissa järjestäytymiskokouksena, 
jossa vahvistettiin sukukokouksen tekemät valinnat. 
Sukututkimustoimikuntaan valittiin Veikko Sipola, Kyösti Siponen, Kirsi 
Siponen, Oiva H. Siponen ja Martti Siponen. Sukuviestitoimikuntaan 
valittiin Kyösti Siponen, Oiva H. Siponen, Reijo Siponen ja Seija Turunen. 
Juhla/ohjelmatoimikuntaan valittiin Kari Miromäki, Viljo Soikkeli, Seija 
Turunen ja Jukka Siponen. Jäsenasiat ja postituksen hoitaa Anne 
Murtonen.

Kokouksissa on ollut mukana varajäseniä ja toimikuntien jäseniä
Sukuviesti n:o 9 postitettiin jäsenille toukokuussa. Sukutapaamisesta 
ilmoitettiin myös Helsingin Sanomissa, Savon Sanomissa ja Karjalaisessa. 
Sukuviestin kansilehden suunnitteli perinteisesti Oiva H. Siponen.
Kesäkuussa Anne Murtonen ja Seija Turunen kävivät tutustumassa 
juhlapaikkaan ja sopimassa juhlajärjestelyistä.

Sukujuhla ja –kokous pidettiin 13.7.2013 Lomakeskus Huhmarissa 
Polvijärvellä. Sukujuhla aloitettiin sukuviirin nostolla, jonka jälkeen 
Polvijärven seurakunnan kappalainen Iiris Leppänen piti Siposten suvulle 
räätälöidyn hartaushetken. Sukujuhlassa oli läsnä 70 suvun jäsentä.. 

Sukukokouksen avasi Veikko Sipola. Reima Siponen valittiin kokouksen 
puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Seija Turunen.  Sukuseuran ja samalla 
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Sipola ja varsinaisiksi 
jäseniksi Oiva H. Siponen, Viljo Soikkeli, Pekka Siponen, Kari Miromäki ja 
Martti Siponen. Varajäseniksi valittiin Reijo Siponen, Veini Holopainen, 
Kirsi Siponen, Jukka Siponen ja Seija Turunen.
Sukukokous hyväksyi sääntöjen muutoksen. Sihteeri on tehnyt 
muutosilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Seuraavaksi sukutapaamispaikaksi sovittiin Martti Siposen esittelemä 
Vuonislahden Kestikievari Herranniemi. Paikka on varattu 11.7.2015. 
Sihteeri kävi tutustumassa elokuussa paikkaan. Kari Miromäki on sopinut 
Herranniemeen myös välivuoden tapaamisen 29.7.2014. Hän on selvittänyt 
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myös samana päivänä tapahtuvaa soutuasiaa välillä Lieksa-Herranniemi. 
Sukujuhlaväkeä ilahdutti kaksi kertaa Dominante-kuoron Seilorit-kvartetti  
tasokkailla esityksillään.
Filosofian tohtori Jukka Kokkonen esitelmöi aiheesta ”Käkisalmen läänin 
voittomaan asuttaminen 1600-luvulla. Pohjois-Karjalan Siposten kantaisä 
Sipolan Niilo erityistarkastelussa”. Esitelmä on tallennettu kotisivulle.
Kirjoituskilpailuun tuli viisi tarinaa ja yhdeltä henkilöltä kaksi runoa. 
Osallistujat palkittiin sukuseuran T-paidoilla. Tarinat ja runot on 
tallennettu kotisivuille.

Sukujuhlan ohjelmassa oli myös perinteiset arpajaiset runsain 
arpajaisvoitoin.
Hartaushetken jälkeen juotiin tervetuliaiskahvit ja lounaalla nautittiin 
Huhmarin runsaan ja laadukkaan seisovan pöydän antimia. Iltaa vietettiin 
grillikatoksella makkaranpaiston ja yhteislaulun merkeissä.
Iltapäivällä risteiltiin Höytiäisellä M/S Tuulalla. 

Sukututkimusta on jatkettu ja sukutietoja on pidetty ajan tasalla. 
Kotisivuja on päivitetty. Sukuseuralle on ostettu ulkoinen kovalevy 
digitaalisten tiedostojen ja kuvien tallentamista varten. Sinne on 
tallennettu esim. Pielisen Siposia-sukukirjan ja kotisivujen aineisto.
Sukuseura on myynyt omia tuotteita mm. kirjoja, mukeja, paitoja, 
lippiksiä ja viirejä. Seura hankki viirejä lisää. Seuran käyttöön hankittiin 
sukuseuraa sekä rekisteröityä yhdistystä käsittelevät opaskirjaset.

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli sukuseurassa 138, joista ainaisjäseniä 
47. Uusia jäseniä liittyi 9. Jäsenmaksuja saatiin 1825,- euroa.
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2014

Hallitus kokoontui 22.2.2014 Joensuussa Hotelli Aadan Koitos-kabinetissa. 
Kokouksessa käsiteltiin seuran tilinpäätös ja taloudellinen tilanne. 
Taloudellinen tilanne on hyvä. Käytiin läpi toimintakertomus vuodelta 2013 
sekä sukujuhlan palaute. Kyösti Siponen lahjoitti Sukuseuralle juhlasta 
tekemänsä DVD:n. Suunniteltiin välivuoden 2014 tapaamista ja osallistumista 
Karelia-soutuun sekä juhlavuoden 2015 tapaamista. Kyösti valtuutettiin 
hoitamaan kotisivumuutos. Uutena tuotteena päätettiin ottaa myyntiin 
froteepyyhkeitä. Kokouksessa oli mukana varajäseniä ja toimikuntien jäseniä. 
 
Toukokuussa sihteeri tiedusteli Jukka Partasen halukkuutta esitelmöidä 
vuoden 2015 juhlatapaamisessa aiheesta Suomen sota/Olli Tiainen ja sai 
häneltä myöntävän vastauksen. 
Oiva H. Siponen taiteili kiitos/tervetulotoivotuskortteja lähetettäväksi uusille 
jäsenille. 
Jäsentiedote 2014 sekä jäsenmaksulomake postitettiin toukokuussa. 
Välivuoden tapaaminen oli 29.7.14 Herranniemessä Vuonislahdessa. Kari 
Miromäki kokosi soutuporukan ja ”ei soutajat” ilmoittautuivat Seija Turuselle.

Sukuseura osallistui omalla venekunnalla Karelia-soutuun soutamalla matkan 
Lieksasta Vuonislahteen. Martti Siposen ”raportti” tapahtumarikkaasta 
soutumatkasta sekä valokuvia löytyy kotisivuilta osiosta ”Tapahtumia – 
Vuonislahti -14”.

Sukuseuralle oli varattu Herranniemen päärakennuksen alakerran 
neuvottelutila. Meille ”ei soutajille” oli ohjelmassa tutustuminen opastuksen 
kera Eeva Ryynäsen taiteeseen Paaterissa, jonne meidät kyyditsi 
kyläpäällikkö Reino Kuivalainen moottoroidulla kirkkoveneellä. Paaterin 
kahvilassa nautittiin päiväkahvit pullan kera. Tutustuttiin myös vanhassa 
koulussa toimivaan Kyläkeskus Kukkoon, jossa oli mm. kahvila, taidenäyttely 
ja kirpputori.

Soutajat vastaanotettiin asianmukaisin seremonioin. Martin syntymäpäivän 
kunniaksi laulettiin ja ojennettiin lahjuksena saunavasta ja tervasaippua. 
Soutajien saunottelun jälkeen nautimme yhdessä Herranniemen ruokapöydän 
antimista

Kari Miromäki esitteli uudet froteepyyhkeet, joissa oli seuran vaakuna. Ne 
olivat suosittuja. Menivät hyvin kaupan. Kilpailuna oli arvata rasiassa olevien 
karamellien lukumäärä. Lähimmäksi arvasi Kirsti Karvinen. Välivuoden 
tapahtumassa oli mukana 26 henkilöä.

Genealogia sanoi irti kotisivujen palvelimen ylläpidon syyskuussa 2014. Tämä 
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tarkoitti, että kaikki sukuseurat joutuivat siirtämään heidän ”varaamaltaan” 
palvelimelta omat aineistonsa pois. Siposten sukuseura antoi hallituksen 
päätöksen mukaisen toimeksiannon Kotisivukoneelle (yritys, joka tekee 
kotisivuja) tehdä uudet päivitetyt kotisivut vanhasta aineistosta. Kotisivukone 
tarjosi myös palvelinpalvelun. Valitsimme parhaan vaihtoehdon ajatellen 
tulevaisuuden mahdollisuuksia. Yhdistyksen laaja paketti: perusominaisuudet, 
uutiset, kalenteri, pikakysely, blogi, bannerit, palautelomake, .com/.net 
verkkotunnus hintaan 120 euroa/12 kk. Kotisivujen uusi osoite on 
 www.sipostensukuseura.com.

Pielisen Siposten osalta sukutietoja on pidetty ajan tasalla.

Sukuseura on myynyt omia tuotteitaan 1710,50 eurolla. Tuotteita hankittu 
982,- eurolla.

Jäsenmaksuja saatiin 1405,- euroa (2 ainaisjäsenmaksua). Uusia jäseniä  
liittyi 2. Jäsenmaksun maksaneita oli 125 ainaisjäsenet mukaanlukien.

Hyva sukuseuran jäsen KIITOS siitä, että olet maksanut 
sukuseuran vuotuisen jäsenmaksun. Jos se on jostain syystä 
unohtunut niin tässä alla on sukuseuran tilinumero. Sukuseuran 
toiminnan pyörittämisessä jäsenmaksut on yksi merkittävä 
tulonlähde. Haluathan tukea toimintaamme.

Siposten sukuseura ry:n tili FI73 508609 40043330. 
Jäsenmaksu 15 €/henkilö/vuosi.

Haastamme sinut Siposten sukuseuran ”vanhajäsen” 
hankkimaan yhden uuden jäsenen joukkoomme. 

Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet jäsenet ja ystävät
Kestikievari Herranniemeen Vuonislahteen 11.7. 2015.
Siposten Sukuseuran 20 -vuotis sukutapaamiseen.

Sukuseuran kotisivut: www.sipostensukuseura.com
Posti: info@sipostensukuseura.com 

Tervetuloa Herranniemeen!
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TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 JA 2016

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, 
vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten 
keskuudessa sekä toimia sukuhaarojen yhdyssiteenä. Sukuseura pyrkii 
toteuttamaan tarkoitusperiään järjestämällä yhteisiä kokouksia, 
sukupäiviä, retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, 
keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä ja 
auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla 
tutkimustyön tulokset suvun jäsenten tietoon, harjoittamalla 
sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa. Edellä oleva 
sukuseuran säännöistä lainattu teksti ohjaa sukuseuran toimintaa myös 
toimintakaudella 2015 ja 2016.

Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 11.7.-15 
Kestikievari Herranniemessä Vuonislahdessa. Vuosikokouksen yhteydessä 
vietetään suvun 20-vuotisjuhlaa monipuolisen ohjelman ja yhdessäolon 
merkeissä. Sukujuhlatoimikunta valmistelee ohjelmaa ja hoitaa järjestelyt. 
Tilaisuuden pääpuhujana FT Jukka Partanen, esitelmän otsikkona ”Olli 
Tiainen, Suomen sodan sankari vai kapinoitsija”.

Tehdään valokuvakirja koko sukuseuran historiasta alkaen vuodesta -95. 
Alkuun puheenjohtajan yhteenveto ja sen jälkeen jokaisesta sukujuhlasta 
kuvasarjat. Koko kirjan laajuus olisi ehkä n. 50 sivua – mahdollisesti 
pienempi. Tilataan ensin yksi kirja, joka esitellään juhlavieraille. Kirjan 
lopullinen hinta muodostuu mahdollisten tilausten jälkeen.

Hallituksen ja sukukokouksen tehtävänä on miettiä ideoita 
toiminnankehittämiseksi. Sukujuhlassa ilmoittautumisen yhteydessä 
jaetaan kyselylomake.

Mm. kotisivuilla pyydetään jäseniä, joilla on tullut muutoksia tai lisäyksiä 
omassa tai lähipiirissään, ilmoittamaan tiedot ”Palaute”-lomakkeella. Myös 
osoitetietojen päivittäminen on tärkeää.

Uusien jäsenten hankintaan panostetaan.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, ainakin kerran vuodessa.

Sukuseuralla on myynnissä Pielisen Siposia sukukirjoja, pöytästandaareja, 
isännänviirejä, paitoja, lippiksiä, froteepyyhkeitä ja mukeja.
Kotisivuja päivitetään ja niiden käyttöä pyritään aktivoimaan mm. lisäämällä 
tarinoita ja ajankohtaisia asioita.
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Vuonna 2015 lähetetään Sukuviesti ja sukutiedotteita tarpeen mukaan, 
ainakin 1 kappale vuoden 2016 aikana. Jäsenmaksulomake lähetetään 
Sukuviestin tai tiedotteen mukana.

TALOUSARVIO 2015

TULOT
Jäsenmaksu   1500
Sukujuhla   2500
Myyntituoto   1900
Arpajaistulo 320
Yhteensä  6220

MENOT
Sukututkimus  500
Postikulut  520
Hallinto  600
Tuotehankinta 1200
Sukujuhla 3400
Yhteensä 6220

TALOUSARVIO 2016

TULOT
Jäsenmaksu 1500
Myyntituotot 1400
Yhteensä 2900

MENOT
Sukututkimus 500
Postikulut 520
Hallinto  600
Tuotehankinta 1280
Yhteensä 2900



Sukuseuran tuotteita:
Pikee -paidasta tulee uusi malli myyntiin 2015.
Naisille oma leikkaus.
Huom! Uusi tuote:
Froteepyyhe - eri värejä. 
Koko 100x150cm.
Saa myös omalla nimellä
tilauksesta.

T -paidat:            Tässä uudet lippismallit (sukuvaakuna eteen).

                       

 
                               
                                           Jos haluat nimen mukiin -
                                                  ota yhteys Kari Miromäkeen. 
     15.6. mennessä. 
                                                   Puh. 040 837 6879,
                                                 

Mukissa on kaksi sukuvaakunaa.
Mukit myynnissä ilman nimeä (jos ei ole tilausta nimellä). 
Muut tuotteet: sukukirja, standaari, isännänviiri

Uusia tuotteita: lippis, pyyhe (iso), muistomitali.

Kaikki tuotteet ovat myynnissä sukutapaamisen yhteydessä - 
Herranniemessä, Vuonislahdessa 11.7.2015.

HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM!

HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM!


