
           

Lönnmarkin sukuseuran kokous 

Haikon Kartanossa 9.-10.8.2008. 

Sukuseuramme 9:s sukukokous oli saanut 

runsaasti sukuseuran jäseniä liikkeelle – meitä 

oli yhteensä 90 (?). Voi sanoa, että osallistujia oli 

vauvasta mummoon ja vaariin. Nuorin 

osanottaja oli vain 3:n viikon ikäinen ja vanhin 

96-vuotias! 

Aloitimme sukukokouksen epävirallisella 

tapaamisella jo lauantaina 9.8. Se tuntuikin 

olevan mukava tapa. Tällöin on mahdollisuus 

tutustua sukulaisiin epävirallisesti illallisen ja 

muun mukavan seurustelun merkeissä. 

Ilmoittautuminen alkoi jo iltapäivällä ja samoin 

sukutuotteiden myynti. Postimerkit, sukutaulut 

ja sukupuut menivät hyvin kaupaksi – ei 

riittänytkään kaikille.  

Olimme tehneet jokaiselle osanottajalle 

nimilapun, josta kävi ilmi sukuhaara. Tarkoitus 

oli, että se auttaisi sukulaisia tutustumaan 

toisiinsa paremmin ja se tuntui olevan hyvä 

ajatus. 

Illallisella oli mahdollisuus seurustella ja 

tutustua uusiin sukulaisiin. Ilta oli kesän 2008 

huonot säät huomioon ottaen lämmin ja 

sateeton ja istuskelimme joukolla ulkona 

terassilla puolen yön tienoille asti. 

Sunnuntaiaamuna oli ohjelmassa 

jumalanpalvelus Porvoon pienessä kirkossa. 

Porvoon tuomiokirkko eli vanha kirkkohan oli 

edelleen suljettu edellisenä vuonna 

tapahtuneen tuhopolton seurauksena. Pieni 

kirkko sijaitsee aivan vanhan kirkon kupeessa ja 

on varsin tunnelmallinen kirkko. 

                 

 

                       

                        

 

  

 

 

 



Jumalanpalveluksessa saarnasi oma 

sukulaisemme, Jurvan kirkkoherra Hannu 

Hiipakka. Hannu on jo toinen saman sukuhaaran 

edustaja Jurvan kirkkoherrana, sillä hänen 

isoisänsä rovasti Johan Wäinö Gustav 

Vahervuori toimi myös Jurvan kirkkoherrana 

usean vuoden ajan aina kuolemaansa asti.  

Jumalan palveluksen jälkeen keräännyimme 

takaisin Haikon kartanoon, jossa ennen 

varsinaista sukukokousta nautimme lounaan. 

Ulla Kotiranta ja Miina Matikka hoitivat hienosti 

jälleen sukutuotteittemme myynnin ja kaikki 

tuntui vat menneen. 

Varsinaisessa sukukokouksessa, jossa toimi 

puheenjohtajana Päivi Mäkelä, valittiin uusi 

hallitus. Lisäksi sukuseuran hallitus kutsui 

sukuseuran kunniajäseneksi Margareta Kiviojan. 

Margareta on sukuseuran perustajajäsen ja ollut 

todella aktiivisesti mukana sukuseuran 

toiminnassa ja hallituksessa aivan sukuseuran 

perustamisesta lähtien.  

Kokouksen jälkeen Ulla Kotiranta esitteli 

sukutauluja ja suvun historiaa mielenkiintoisasti. 

Hän oli tehnyt suvun merkkihenkilöistä 

sukutaulua siten, että esitteli mm. J-L. 

Runebergin, Olof Palmen sekä Jörn Donnerin 

linkin tämän polven sukulaisiimme. Mm. 

L.L.Runeberg on meidän 6:s serkkumme sekä 

Olof Palme 5:s serkkumme.  

Loppupäätelmänä voisi sanoa, että sukukokous 

oli varsin onnistunut – sitten ensimmäisen 

sukukokouksen osanottaja määrä ei ole ollut 

niin runsas. Päätimmekin, että seuraava 

sukukokous pidetään saman kaavan mukaan. 

Koska sukukokouset ovat vain joka kolmas 

vuosi, pyrimme panostamaan joka vuosi 

pidettävään vuosikokoukseen myös siten, että 

saisimme sinnekin osanottajia. 

Muistimme myös edesmenneen sukulaisemme 

Erkki Erolan runolla edesmenneitä 

sukulaisiamme. Joukostamme olivat poistuneet  

             

 

  

 

 

 

 

 



edellisen sukukokouksemme jälkeen seuraavat 

sukuseuramme jäsenet: Laura Lönnmark, Hannu 

Lönnmark, Arvo Leppänen, Kristiina McMaster, 

Lyyli Ruotsalainen, Aino Erola ja Erkki Erola 

 

 


