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Lönnmarkin sukuseura ry

Rakas sukulainen!
Taas on vuosi vierähtänyt ja on lähenemässä loppuaan. Tämä vuosi huipentui rakkaan isänmaamme 100vuotisjuhliin. Juhlat olivat todella mahtavat ja kaikkialla maailmassa huomioitiin pienen pohjoisen Suomen
100-vuotisjuhlia mm. valaisemalla erilaisia kohteita Suomen lipun värein. Meillä kaikilla on suvussamme
niitä veteraaneja, jotka antoivat kaikkensa itsenäisyytemme turvaamiseksi. Heitä on kiittäminen siitä, että
olemme saaneet elää vapaassa maassa. Minunkin vanhempani olivat puolustamassa isänmaatamme, isä
rintamalla, äiti lottana Lapissa. Isän veli Arvo antoi henkensä isänmaamme puolesta – hän kaatui
jouluaattona 1939. Isoisän elämän vaikeimpia hetkiä oli pitää joulupäivän saarna Jurvan kirkossa kun oma
poika oli kuollut rintamalla edellisenä päivänä. Vuonna 1917-1918 itsenäistyi useampi valtio, mutta Suomi
on näistä maista ainoa, joka on säilyttänyt itsenäisyytensä koko tämän 100-vuoden ajan. Olemme
sotiemme jälkeen kehittyneet köyhästä Suomesta yhdeksi maailman parhaista maista elää. Olkaamme siitä
ylpeitä eikä turhan nöyriä ja vaatimattomia. On todellakin hienoa, että Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlat huomiotiin ympäri maailmaa. Minä ainakin tuon ylpeänä esiin suomalaisuuteni viettäessämme
talvea Espanjassa.
Toinen meidän sukuseuralaistemme kannalta tärkeä tapahtuma oli sukukokouksemme kesällä.
Sukuseuramme vietti kesällä 2017 12. sukukokousta Rymättylässä Herrankukkarossa. Paikka oli nimensä
veroinen – todella erikoinen ja mieleenpainuva paikka. Sääkin suosi meitä niin että saatoimme oleskella
ulkona. Kokouksessamme saimme kuulla mielenkiitoisen esitelmän ”Modernia sukututkimusta soffalta”,
jonka piti sukututkija Juha Vuorela. Hän kertoi erittäin lennokkaasti ja hauskasti miten sukututkimusta
voidaan tehdä yhdistämällä siihen DNA-tutkimusta. Mielenkiintoista on, että olemme löytäneet uuden
sukulaisen Ruotsista, Tapani Erkkosen, nimenomaan DNA-tutkimuksen avulla.
Kuten jo aikaisemmin jäsenkirjeessä olen maininnut Timo Lönnmark ja Aarre Joensuu ovat teettäneet DNAtutkimuksen ja nämä tulokset ovat myös nähtävissä sukuseuramme sivuilla. Nimenomaan Timon DNAtutkimusten perusteella Tapani Erkkonen löysi meidät. DNA-tiedot sukututkimuksessa tuntuvat olevan tällä
hetkellä uutta ja niiden tekiminen on helppoakin. Mikäli haluatte teettää oman sukuhaaranne DNAtutkimusta, 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 ja Aarren DNA-tutkimuksen tekijä Margit Stranius
http://www.stranius.fi/
Sukuseuramme sai myös uuden puheenjohtajan ja hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin jo sukuseuramme
alusta lähtien mukana ollut Ulla Kotiranta. Toivotan Ullalle paljon onnea tehtävässä. Saamme hänestä

aktiivisen ja toimeliaan puheenjohtajan. Lisäksi hallitukseen tulivat seuraavat jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet
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Onnea uudelle hallitukselle tehtäväsään!
Toivottavasti joulurauha laskeutuu kaikkialle maailmaan

Minä kiitän teitä kaikkia sukuseuramme jäseniä menneistä vuosistani puheenjohtajana ja tuestanne jota
olen saanut teiltä. Olen nauttinut ajasta suuresti. Kokonaan en teitä kuitenkaan jätä - tulen vielä aktiivisesti
osallistumaan sukuseuramme toimintaan.
Toivotan oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä kaikkea hyvää uudelle vuodelle 2018
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