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TERVEHDYS TEILLE, ARVOISAT SUKUSEURAMME JÄSENET
TIEDOTTAMINEN JA SUKULEHTI
Tämä vuoden toisen sukulehden sijaan lähetämme jäsenkirjeen. Sukukokouksen kuvia julkaistaan
kotisivuillamme. Lehden toimitustyöstä luopunut Jorma Rahkonen on ammattitoimittajana tehnyt
niin hyvät lehdet, että samaan tasoon on vaikea yltää. Teemme kuitenkin parhaamme saadaksemme
ensi vuonna julkaistuksi yhden numeron. Siihen ovat sukutarinat, tapahtumauutiset ja kuvat
tervetulleita.
SUKUSEURAN 20-VUOTISJUHLA JA –KOKOUS
Vietimme aurinkoisena lauantaipäivänä 25.7.2015 sukuseuramme 20-vuotisjuhlaa Kylpylähotelli
Summassaaressa seuran perustamis- ja kotikaupungissa Saarijärvellä. Osallistujia oli yli
neljäkymmentä.
Saimme kuulla katsauksen tapahtumista ja sukuseuran vaiheista kunniajäsenemme, ensimmäisen
puheenjohtajamme Pauli Rahkosen kertomana.
Olavi Keski-Rahkonen esitti meille mielenkiintoisen tarinan Härmän Rahkosista ja säätyrajat
ylittävästä rakkaudesta, joka aikanaan ei ollut kovin yleistä. Talon tyttäret naitettiin emänniksi,
piioilla ei tähän asemaan ollut juuri pääsyä eikä liioin rengeillä isänniksi.
Keuruulainen kuoromies Kyösti Rahkonen esitti meille lauluja Saarijärveläisen Lotta Pekosen
säestämänä. Lauloimme myös yhdessä Keski-Suomen kotiseutulaulun. Maakuntalaulu kuuluu jo
perinteenä ohjelmaamme osoittamaan arvonantoa kokouspaikkakunnallemme ja sen
vieraanvaraisuudelle. Tästä saimme osoituksen Summassaaren maukkaassa lounaspöydässä ja
juhlakahvilla.
Helvi Liimatainen ja ja Helena Lunttila sekä Jorma Rahkonen vaimonsa Pirjon kanssa kartuttivat
sukuseuramme varoja pitämällä myyntipöytää ja järjestämällä arpajaiset. Onnetar oli tälläkin kertaa
suopea, kun jokainen arpa toi voiton. Lieneekö järjestäjien ohella ollut osuus taitavalla arvan
nostajalla Marko Juhonpoika Rahkosella, joka toimi onnettaren sijaisena.
Pidimme sukujuhlan jälkeen sukukokouksen, jossa valittiin hallitukseen kaksi uutta jäsentä:
Marja-Liisa Kontio Jyväskylästä ja Olli Rahkonen Saarijärveltä. Pitkään hallituksessa toimineet
rahastonhoitaja ja jäsenkirjuri Helvi Liimatainen sekä sukulehden toimittaja Jorma Rahkonen
luopuivat hallituksen jäsenyydestä omasta pyynnöstään jättäen tehtävänsä seuraajille. Heidät
palkittiin edellisessä kokouksessamme sukuseuran uudella standaarilla ja nyt esitimme parhaimmat
kiitoksemme heidän ansiokkaasta pitkäaikaisesta toiminnastaan.
Hallituksen jäsenenä jo yli kymmenen vuotta ollut Veikko Rahkonen palkittiin standaarilla
hallitustyöstä sekä ansiokkaasta Karjalan sukuhaaran tutkimuksesta ja tietojen kokoamisesta.
Kokouksen jälkeen pääosa joukostamme kävi katsomassa Saarijärven Rahkolassa kantatilan
paikkaa ja sen muistolaattaa.
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Hallitus piti 14.11.2015 järjestäytymiskokouksen, jossa tehtävät ja vastuualueet päätettiin
seuraavasti:
Seppo Rahkonen
Puheenjohtaja
seppo.rahkonen”suomi24.fi
Olavi Rahkonen
Varapuheenjohtaja, tiedottaja
olavi.rahkonen@elisanet.fi
Maija Kärri
Sihteeri
maija.karri@pp.inet.fi
Lauri Keski-Rahkonen
Rahastonhoitaja, jäsenkirjuri
lauri.keski-rahkonen@kase.fi
Olavi Keski-Rahkonen
Sukututkija, sukukirjaprojektin vetäjä olavikr@gmail.com
Veikko Rahkonen
Sukututkija, Karjalan sukuhaara
veikko.rahkonen@elisanet.fi
Marja-Liisa Kontio
Hallituksen jäsen
marja-liisa.kontio@luukku.com
Jukka Rahkonen
Hallituksen jäsen
j.rahkonen@saunalahti.fi
Kyösti Rahkonen
Hallituksen jäsen
kyosti.rahkonen@gmail.com
Olli Rahkonen
Hallituksen jäsen
olli.rahkonen@netti.fi
Hallitus kokoontuu perinteisesti keväällä ja syksyllä jonkun jäsenensä kotona suunnittelemaan ja
toteuttamaan asioita sukukokouksen päätösten mukaisesti.
SUKUTUTKIMUS JA SUKUKIRJA
Sukututkimusta jatketaan tällä hetkellä analysoimalla tehtyjen DNA-tutkimusten tuloksia ja
tilaamalla tarvittaessa joitakin lisää sukuyhteyksien varmentamiseksi. Aikaisemmin on jo todettu
tarve selvittää, onko Tornion seudun, Muhoksen ja Savon Rahkosten kanssa sukuyhteys. Pauli
Rahkonen kertoi sukukokouksessa myös Somerolla olevan Rahkosia ja esitti tarpeen selvittää
heidän taustansa. Samoin pitäisi selvittää, miten Muolaan Rahkoset liittyvät sukuumme.
Sukututkijamme ottavat mieluisasti vastaan kaikki pienimuotoisetkin sukuselvitykset ja sukutarinat.
Ne täydentävät merkittävästi koottua aineistoa ja voivat tarjota jäseniä kiinnostavaa tietoa
julkaistavaksi sukulehdessä ja kotisivuillamme.
Sukukirjahanketta viedään eteenpäin vaikeuksista huolimatta. Saarijärven sukuhaaran osuuden
kirjoittajaa on kyselty melko laajasti myös useista yliopistoista, mutta asiassa ei ole vielä tehty
päätöksiä.
TULEVAT TAPAHTUMAT
Ensi vuonna sukukokousten välillä ei ole suunniteltu yhteisiä tapahtumia, mutta tutkimus ja kirjahanke jatkuvat. Heinäkuussa 2017 meillä on jälleen sukujuhla ja –kokous, jota on alustavasti suunniteltu Lahden seudulle. Edellisen kerran kokoonnuimme siellä vuonna 2009 Hollolan Messilässä.
JÄSENET JA JÄSENMAKSUT
Sukuseurassamme on tällä hetkellä 119 jäsentä ja tavoitteena on lisätä joukkoamme. Jos sukunne
lähipiirissä on kiinnostuneita henkilöitä, antakaa yhteystiedot. Me hallituksen jäsenet kerromme
mieluisasti lisää toiminnastamme ja suhtaudumme suopeasti jäsenyyttä hakeviin. Pyydämme
ystävällisesti ilmoittamaan muuttuneista yhteystiedoistanne, erityisesti sähköpostiosoitteista.
Sukukokous vahvisti vuosittaiseksi jäsenmaksuksi 10 euroa vuosille 2015 ja 2016.
Ainaisjäsenmaksu on 100 euroa, jos joku haluaa maksaa kerralla tulevatkin jäsenyysvuodet.
Nyt pyydämme maksamaan samalla kertaa 20 euroa sukuseuran tilille FI 48 5408 0420 0220
60 (Keski-Suomen osuuspankki Saarijärven konttori) 31.12.2015 mennessä. Merkitkää
maksun viesti-kenttään nimi, kenen jäsenmaksusta on kysymys. Tämä maksuvelvoite ei koske
niitä 40 jäsentä, jotka ovat maksaneet ainaisjäsenmaksun.
Jäsenmaksutuloilla katetaan mm. julkaisu-, sukututkimus- ja postituskuluja. Hallituksen jäsenet ja
muut toimijat tekevät talkootyötä ja maksavat itse kokousmatkakulunsa.
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Sukujuhlassa puheenjohtajat 20-vuotistaipaleelta Pauli, Seppo ja Olavi Rahkonen ottavat vastaan
Marja-Riitta Hirvosen esittämän Matrin Hirvosten sukuseuran tervehdyksen ja onnittelut. Istumassa
selin Helvi Liimatainen ja Kyösti Rahkonen. Kuva: Juho Rahkonen

Sukuseuran hallitus 2015-2017 eturivi vasemmalta Seppo Rahkonen (pj), Kyösti Rahkonen,
Veikko Rahkonen, Maija Kärri (siht), Marja-Liisa Kontio. Takarivissä Olavi Keski-Rahkonen,
Olavi Rahkonen (vpj), Jukka Rahkonen, Olli Rahkonen ja Lauri Keski-Rahkonen (rahhoit).
Kuva: Anne Rahkonen

SUKUSEURAN KOTISIVUT
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RAHKOSET – sukulehdet sekä kuvia Summassaaren 20-vuotisjuhlasta on nähtävissä Internetkotisivuillamme osoitteessa www.rahkosten sukuseura.fi. Käykääpä katsomassa.
Hallitus kiittää jäsenkuntaa luottamuksesta ja tekee parhaansa sukuseuramme päämäärien
toteuttamiseksi. Otamme mieluisasti vastaan uusia ehdotuksia toimintamme kehittämiseksi.
Hyvää ja rauhaisaa joulua sekä menestystä tulevalle vuodelle 2016.
Tapaamisiin taas viimeistään sukukokouksessa 2017
Sukuseuran hallitus

SR ja OR

