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Lönnmarkin sukuseura ry

Rakas sukulainen!
Taas on vuosi lähenemässä loppuaan. Tämä vuosi on ollut maailmassa ja myöskin meille Suomessa
hämmentävä vuosi. Tuntuu, että maailma mennyt ihan sekaisin – ensin britit äänestivät EU:sta
eron puolesta, sitten USA:ssa valittiin presidentiksi ailahteleva Trump ja eri puolilla maailmaa
nousevat erialiset populistiset ääriryhmät. Kaikki tämä saa aikaan epävarmuutta ja
turvattomuuden tunnetta. Sotien, terroritekojen ja vainojen vuoksi ihmisiä on joutunut jättämään
kotinsa ja se on saanut aikaan uskomattoman pakolaisvyöryn myös meille Suomeen. Ihmisten
pelko ja ennakkoluulot ovat saaneet aikaan eri puolilla maailmaa vihapuhetta ja väkivaltaa. Tilanne
Suomen taloudessa on parantunut pikkuhiljaa ja näkyy jo elpymisen merkkejä. Ilmaston muutos
on aikaan saanut erilaisia sään ääri-ilmiöitä eri puolilla maailmaa – rajuilmoja, kylmää, kuumaa,
tulvia, mutavyöryjä. Itsekin jouduimme kokemaan ennen näkemättömät tulvat Espanjan
Aurinkorannikolla. Koimme aikamoiset taloudelliset vauriot, mutta sehän on vain materiaa. 2
ihmistä kuoli näissä tulvissa täällä Aurinkorannikolla.
Tämä vuosi on ollut jälleen välivuosi sukuseuramme toiminnassa, ei ole ollut sukukokousta. Kesällä
kokoonnuimme vuosikokoukseen Tampereelle Finlaysonin Palatsiin kauniissa kesäsäässä. Paikalla
oli runsaasti sukuseuralaisia ja oli taas mukava tavata sukulaisia. Timo Lönnmark oli teettänyt
sukumme isälinjasta DNA-tutkimuksen ja Aarre Joensuu äitilinjastaan – hänen äitinsä on
Lönnmarkeja – sekä myös isälinjastaan. Geenitutkimuksella voi täydentää sukututkimusta ja siten
löytää mahdollisesti sukulaisia, joista ei ollut tietoa. Jokainen voi teettää omasta sukuhaarastaan
DNA-tutkimuksen tai sitten koko sukuhaara voi teettää sen yhteistuumin. Timo ei päässyt
sukuseuramme vuosikokoukseen kertomaan tuloksista, joten minä tein siitä Power point-esityksen
ja se on nähtävissä sukuseuramme sivuilla. Esittelin Timon tilaaman DNA-tutkimuksen ja Aarre
esitteli myös teettämänsä tutkimukset. Nämä tulokset ovat myös nähtävissä sukuseuramme
sivuilla. DNA-tiedot sukututkimuksessa tuntuvat olevan tällä hetkellä uutta ja helppoakin. Mikäli
haluatte teettää oman sukuhaaranne DNA-tutkimusta laitan myös tähän parin palvelun tuottajan
sivuille linkin, josta voit tilata DNA-tutkimuksen. MyHeritage
https://www.myheritage.fi/dna?utm_source=dna&utm_medium=email&utm_campaign=launch_
bucket5_tree_402184&utm_content=order_today ja Timon DNA-tutkimuksen tekijä Margit
Stranius http://www.stranius.fi/

SUKUKOKOUS 29.-30.7.2017
Hallitus on kokoustanut ahkerasti ensi kesän tulevaa sukukokousta työstäen.
Vuosikokouksessamme päätimme, että pidämme sukukokouksemme Naantalin tienoilla. Riina
Johansson on selvitellyt sopivaa kohdetta ja muutama erinomainen ja viehättävä paikka on
tähtäimessä. Ykkösvaihtoehtona on Rymättylässä sijaitseva Herrankukkaro (kotisivut kannattaa

katsoa; http://www.herrankukkaro.fi/), joka tunnetaan innovatiivisista tuotteistaan ja
palveluistaan.
Herrankukkaron linnunpönttömajoitus, maailman suurin savusauna ja kaislikkokylpylä ovat
saaneet kansallisia ja kansainvälisiä tunnustuksia. Pari vuotta sitten Työ- ja elinkeinoministeriö,
MEK ja Suoma ry valitsivat Herrankukkaron Suomen parhaaksi matkailuyritykseksi, joten paikka on
aivan loistava! Majoitus aamiaisineen maksaa 50 - 60€/henkilö ja kokouspaketti, joka sisältää
tervetulotilaisuuden, herkullisen saaristolaislounaan ja illallisen maksaa n. 76 - 78€/ henkilö (lapset
kahteen ikävuoteen asti pääsevät ilmaiseksi ja alle 12v puoleen hintaan). Herrankukkaro haluaa
sitovat henkilömäärät jo alkutalvesta, joten pyytäisimmekin siis teitä ilmoittautumaan sitovasti
tammikuun aikana tuletko viettämään sukulaisten kanssa mahtavaa kesäistä viikonloppua
viehättävään saaristolaismiljööhön.
Edellisen sukukokouksemme tapaan yritämme saada kokouksemme yhteyteen jotain muutakin
mielenkiintoista ohjelmaa. Laittakaahan nämä päivämäärät jo kalenteriinne ja tehkää varauksenne
nopeasti! Toivon, että tapaamme runsain joukoin ensi kesänä. Ilmoittautumiset voitte laittaa
Riinalle riina.johansson@sunriina.fi tai 050 599 tammikuun aikana. Ilmoittautumisen yhteydessä
kertokaa, jäättekö yöksi ja kuuluuko tulijajoukkoonne alle 12 vuotiaita lapsia.

Olemme taas mieheni Pertin kanssa talvehtimassa Espanjassa. Joulunkin vietämme täällä ja
poikani Mika tulee tänne perheineen, joten ihan yksin ilman läheisiä ei tarvitse viettää joulua
täällä.
Toivottavasti joulurauha kuitenkin laskeutuu kaikkialle maailmaan
Minä kiitän teitä kaikkia sukuseuramme jäseniä ja toivotan oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä
kaikkea hyvää uudelle vuodelle 2015
Hilkka Vahervuori
Lönnmarkin sukuseura ry:n puheenjohtaja

