Puheenjohtajan tiedote

Syksyn suunnitelmia

Sukuseura Lyytikäiset ry:n hallitus on sähkö
posti
kokouksessaan 28.5.–1.6.2020 tehnyt
yksimielisen päätöksen siirtää elokuun ensimmmäiseen viikonloppuun suunniteltu
20-vuotisjuhlataapaminen vuoden 2021
varsinaisen kokouksen yhteyteen. Päätök
sen perusteluna on viranomaisten suositus
yli 70-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville
välttää lähikontakteja. Lisäksi asiantuntijat
pitävät mahdollisena uutta epidemia-aaltoa
syksyllä. Sukuseuran jäsenissä on suuri osa
yli 70-vuotiaita ja riskiryhmään kuuluvia voi
olla nuoremmissakin, joten tapahtuma koki
si osallistujien vähyyttä. Tavoitteena on, ettei
mitään yleistä rajoitetta tai estettä osallistu
miselle olisi olemassa. Toivottavasti voimme
vuoden kuluttua kokoontua turvallisesti su
kuseuran juhla
tapaamiseen sekä sääntö
määräiseen varsinaiseen kokoukseen.

Ihminen on oppinut lentämään kuuhun, mutta nyt pieni virus on
pysäyttänyt koko maailman. Ensimmäistä kertaa Lyytikäisten suku
seuran historiassa sukutapaamista ei voida järjestää. Hallitus teki oh
jelman rungon kokouksessaan helmikuussa, ja tapahtuma Kajaanissa
oli jo pitkälle valmisteltu. Samaa ohjelmaa voimme käyttää vuoden
2021 kokousviikonlopun lauantain sisältönä ja sunnuntaina keskittyä
sukuseuran historiaan ja varsinaiseen kokoukseen. Raatihuoneesta on
sovittu ennakkovaraus vuoden 2021 elokuun alkupuolelle.
Koska jouduimme perumaan juhlatapaamisen tältä vuodelta, suun
nittelemme tavallista laajemman Sukusanomien julkaisemista syksyn
aikana. Siihen kokoamme aikajanan muotoon sukuseuran vaiheita.
Sisältöä varten pyydämme puheenjohtajilta ja pitkäaikaiselta sihtee
riltä muistelua omasta jaksostaan. Lähes koko sukuseuran toiminnan
ajan on keskusteltu kysymyksestä, mistä Lyytikäiset ovat tulleet. Siitä
pyydämme artikkeleita. Logon suunnittelun prosessista olisi hienoa
saada taiteilijan juttu. Aikajanalle voisimme liittää myös jäsenille mer
kityksellisiä muistoja sukutapaamisista*. Pankaapa aivosolut hyrrää
mään yhteiseksi iloksemme

Hallituksen puolesta Kari Lyytikäinen

Kari ja Riitta-Liisa Lyytikäinen
*Muistoja, sanallisia tai kuvallisia voi lähettää helena@adhelena.fi,
tai Helena Lyytikäinen, Länsiportti 1 E 24, 02210 Espoo.

Sukuseura Lyytikäiset perustettiin Kajaanissa 5.8.2000. Perustamiskokoukseen hotelli Kajanuksessa osallistui seitsemän perustajajäsentä
ja neljä muuta henkilöä. Tuolloisten osanottajien kotipaikkoja olivat
Kajaani, Liperi, Siilinjärvi, Kuopio, Helsinki ja Muurla. Perustamisen
jälkeen vuosikokouksiin on matkattu Karttulaan, Runnille, Heinäveden
Valamoon, Imatralle, Rantasalmelle, Leppävirralle, Heinolaan, Varkauteen ja Heinäveden Kermaan. Vuoden 2010 heinäkuussa juhlittiin seuran 10-vuotista taivalta pappilaravintola Kenkäverossa. Vuosikokoukseen 2011 kokoonnuttiin hotelli Savonsolmuun Pieksämäellä. Laukaan
Peurungassa kokoonnuttiin vuonna 2012, ja sukuseura sai Anna-Liisa
Lyytikäisen suunnitteleman hienon tunnuksen. Tämän jälkeen on
kokoonnuttu Kuopiossa 2013 ja 2015 jälleen Heinäveden Valamossa.
Vuonna 2017 tapasimme toisiamme Mikkelissä. Vapaamuotoiset tapaamiset Vantaan Kuulutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä järjestettiin
vuosina 2014, 2016 ja 2018. Viime vuonna vuorossa oli jälleen Heinäveden Kerma. Siellä suunniteltiin juhlakokousta sukuseuran syntysijoille
Kajaaniin. Koronapandemia päätti toisin ja 20-vuotisjuhlatapaaminen
siirtyy vuodella eteenpäin.

Tapaamisiin Kajaanissa vuonna 2021!

