
Hyvä sukulainen,

näin pyhäinpäivän ja itsenäisyyspäivän välissä ja ehkä myös nykyisen maailmantilanteen tähden 
mieleni karkaa toistuvasti menneitä sukupolvia muistelemaan. Sotaorpo ja evakko ovat sanoja, 
joiden toden merkityksen itse ymmärsin varsin myöhäisessä iässä. Äitini oli sotaorpo ja isäni 
evakko, mutta noita sanoja perheessämme ei käytetty. Myöskään sodasta ja sen seurauksista ei 
juurikaan puhuttu. Nythän nuo termit ovat ajankohtaisia taas. 

Paljosta on meidän kiittäminen vanhempiemme ja isovanhempiemme sukupolvia. He katsoivat 
eteenpäin ja loivat tulevaisuutta meille. Ajattelen, että meidän on syytä toimia samoin; pitää yllä 
toivoa ja uskoa tulevaisuuteen, vaikka ympärillä uutiset toitottavat pelkkiä synkkiä sanomia. 

Niinpä sukuseurakin on alkanut jo valmistella uutta tapaamista ensi vuoden elokuulle. 
Tämänvuotisesta tapaamisesta jäi monelle hyvä mieli. Siihen on pyrkimyksemme ensi vuonnakin. 
Lämmin kiitos kaikille mukana olleille. Te teitte juhlasta lämminhenkisen, kotoisan, kuten kuvista 
voi aistia.

    

Iloksemme olemme saaneet liittää sukuseuraamme tänä vuonna viisi uutta jäsentä. Toivotan teidät 
lämpimästi tervetulleiksi seuraamme.

Jotta yhteytemme säilyisi mutkattomana, pyydän teitä kaikkia viestittämään minulle, mikäli 
osoitteissanne, puhelinnumeroissanne tai sähköposteissanne tapahtuu muutoksia. Mikäli tiedät 
jonkun sukuseuramme jäsenen nukkuneen pois, toivon siitä myös ilmoitettavan allekirjoittaneelle.

Esitän vielä yhden toiveen: pyydän ehdotuksia sukuseuran toiminnan kehittämiseksi teiltä 
jäseniltä. Mitä toiveita teillä on sukujuhlan suhteen? Onko teillä ehdotuksia aiheista, joita 
juhlapuhuja voisi käsitellä? Minkälaista muuta toimintaa toivoisitte sukulaisten kesken 
järjestettävän? Voisitteko nuoriltanne (alle 50-v) kysellä, mitä he sukuseuralta odottavat / toivovat?

Sukuseuran hallitus kokoontui lokakuussa ja jaoimme tehtäviä hallituksen jäsenille. Juhani 
Kuismasta (Sysmä/Muolaa) leivottiin sihteeri ja Pirjo Kuisma (Heinola/Kaukola) hoitaa raha-asiat. 
Allekirjoittaneen (Orimattila/Kirvu) tehtäväkseni tuli jäsenrekisterin ajantasaisuudesta 
huolehtiminen. Ilpo Kuisma (Janakkala/Antrea) valittiin jo sukujuhlassa varapuheenjohtajaksi. 

Erkki Virolainen puhumassa lyhyesti
Kuva Markku Kuisma

Kati Kaartinen pitämässä juhlaesitelmää. Kuvan 
vasemmassa reunassa päivän juontaja ja solisti Päivi 
Mäkinen, Katin vasemmalla puolella soitannosta 
vastannut Veli-Matti Friman.
Kuva Markku Kuisma



Uusina hallituksen jäseninä aloittivat Päivi Lahti (Koria/Oravankytö/Vuoksenranta) ja Tero Kuisma 
(Tampere/Kirvu). Seuraavan sukukokouksen suunnittelusta vastaavat Juha T. Kuisma 
(Tuusula/Sakkola) ja Juhani Kuisma yhdessä.

Erkki Virolainen hoitaa sukuluetteloa. Hän on tänäkin vuonna välittänyt usealle kyselijälle tietoa 
tämän suvusta ja sukulaisista. Erkki ottaa mielellään vastaan uutisia sukuun syntyneistä. Mikäli 
tiedät jonkun Kuisma-sukuisen nukkuneen pois, sekin tiedon voi Erkille välittää. 

Kirjeen alun teeman palaten lopetan tämän viestini Anna-Mari Kaskisen runoon. 

Valo on väkevämpi
yötä ja hämärää,

lempeys on kestävämpi 
pahuutta pimeimpää.

Rakkaus on loistavampi
synkkyyden keskellä,

ystävyys on rohkeampi
kovuuden vierellä.

Heikoin on täynnä voimaa,
vahvin on avuton.

Hyvyyden valtakunta
pienten ja heikkojen on.

Lepposia jouluanalusaikoja toivotellen Päivi Hallikainen, sukuseuran puh.joht.
                                                                puh. 041-5050646

     paivikyllikki@gmail.com
 


