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Oulussa. helmikuussa 1968

VAANASILLE IA VAANAS - SUKUISITLE

Lokakuussa 1964 julkaistussa kiertokirjeessd
selvitettiin lyhyesti, ettd Vzidndsten Sukuseura ry
oli Murtolahdessa pidetyn sukukokouksen yksi
mielisell?i pdiitdkselld 17 vuotta kestdneen uinai
lun jzilkeen pdzitetty herdttriri toimintaan. V:id-
nzisten Sukuseura ry:n vahvistettujen sridntdjen
mukaan seuran tarkoituksena on (2. S.)

1) yllzipitriri yhteyttd Vddnlsten suvun eri haa-
roicn vrililld.

2 )  tu tus tu t taa  suvun j i i senet  Lo is i insa ,

l) hankkia, jzirjestdd ja tuleville sukupolville
tallettaa tietoja, kirjallisia kuvauksia ja valo-
kuvia ja muuta kuva-aineistoa suvun ja sen
jlsenten vaiheista, laatia sukutauluja, vilittdri
sukua koskevaa aineistoa suvun jlsenille ja
johtokunnan suostumuksella muillekin sekd
mahdollisuuksiensa mukaan koota ia tallettaa
sukumuistoesineitd,

4) panna toimeen sukukokouksia, - jrhlia ja

retkeilyjzi,
5) tlten lujittaa sukuhengen ja sukukunnian

tuntoa suvun iiisenissd tueksi heid:in el:imiin-
kohtaloilleen,

6) jos varat sallivat, auttaa seuran jdsenten oma-
toimisia harrastuksia henkisen tai taloudelli-
sen toimintapohjan lujittamiseksi,

7) taloudellisesti tukea ahdingossa olevien 1'zisen-
ten toimeentuloa.

Seura on pitanyt vuoden 1964 jdlkeen kaksi

vuosikokousta Helsingissd (1965 ia 1966), joista

on ilmoitettu erdissd pdivdlehdisszi. Osanotto nii-
hin or.r ollut laimea. Elokuun 6. piiivdnd 1967
pidettiin jrilleen Kuopiossa yhdistetty vuosi- ia
sukukokous, ioka oli samaila seuran perustamisen

3O-vuotisjuhlakokous. Saapuvilla oli 42Vde-
ndstd tai Vddnzis-sukuista. Ohielmaan kuului mm.
kunniakziynti seuran perustajajdsenen, Ilmari
VZizindsen haudalla, osallistuminen jumalanpalve-

lukseen Kuopion tuomiokirkossa ja yhdistetty
suku- ia vuosikokous, jota edelsi yhteinen lou-
nas. Vuosikokouksen henki oli luia ia vakavasti

haettiin entistA luiempaa perustaa seuran tule-

va i suude l l e .  Osa l t aan  t o i ve i t a  an to i  seu ran  pa ran -

tunut taloudellinen asema. Sukuseuran perustaja-
jdsenen ia aktiivisen sukututkimustyiin kannat-

tajan, Helsingissd 21. L 1966 kuolleen opettaja

Anna Matilda Vdriniisen testamenttilahjoitus oli

ik i l inkuin rohkaiseva tunnustus seuran juur i

tekemzille pddtdkselle elvyttld toimintaansa,

mutta samalla se on velvoittava haaste tuloksiin
pyrkimiseksi. Tzissri hengessd vuosikokouskes-

kustelu kdytiinkin ja johtokunnalle annettiiir
hyviZi ohjeita ldhinnzi tulevan toiminnan edellv-
tysten luomiseksi.

Edelld esitetyin perustein johtokunta toivoo,

ettri Tekin, arvoisa lukija, tahtoisitte olla mukana

elvytt:imiisszi sukuseuramme toimintaa ia edellcen

tuJ<emassa sukumme tutkimustycitri.

Oheisena llhetetddn ilmoittautumislomake ie
jlsenmaksul<uitti jokaiselle tdmiin lehden saajalle.

Niitzi Vzizindsizi tai VdrinZis-sukuisia, iotka eivit

aikaisemmin ole olleet sukuseuramme jdsenid, pyv-

detdzin huolellisesti tiiyttdmddn oheinen ilmoit-

tautumiskaavake jdseneksi hakemista varten. Vd:i-

ndsten Sukuseura r.y:n jdseniksi pdrisevdt Viid-

ndsen suvun eri sukuhaarojen sekd mies-, etti

naispuoliset jzisenet ja heiddn aviopuolisonsa,

naispuolisten jdsenten irilkelZiiset I polvessa

ja johtokunnan tekemzin ehdotuksen ja suku-

seuran kokouksen tekemdn pdltdksen mu-

kaan myijhdisemmissZikin polvissa. Anomukscn

ratkaisee seuran johtokunta. Hyvziksyminen tulee

voimaan sitten kun ensimmZiinen maksuvelvolli-

suus on taytetty. JZisenet ovat kanta-, vakinaisia

tai vuosii2iseni[, ioiden irisenmaksujen suuruu-

deksi vuosikokous 1967 pd:itti

kantaidsenelti 1 000 mk

vakinaiselta jlseneltd 50 mk ja

vuosijdseneltd, perheenpddltd 5 mk sek:i

muilta perheenjdseniltzi 1 mk kultakin.

Jokainen vrihintddn edelld eri kohdissa maini

tun summan lahjoittaja merkit:idn seuran vuosi-,
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Vlidnlisten Sukuseura rY:ll vuosikokous

pidetddn l\fikkelissd, hotelli Kalevan kabinetissa sunnuntaina, elokuun 4. pdivzinl

1968 alkaen klo 11,10. Ohjelmaan sishltyy

sukulounas

vuosikokous

tutustuminen maakunta-atkistoon

kokouskahvit

illanvietto yhdessii tai ryhmittdin

vapaan tutustumisen ja sukumuistoien merkeissd

Johtokunta kokoontuu klo 10.00

Osanottomaksu (lounas ia kahvi) 10 markkaa.

Ruokarlu- ja maioitusjdrjestelyjen helpottamiseksi pyydetddn, mikdli mahdollista, jdttdmdln ennak-

koilmoitus osanotosta seuran sihteerllle 2I. 7. 1968 mennessd toimituksen osoitteella. Kaikki

Vddndset ja Vddnis-sukuiset, tulkaa joukolla retkelle Mikkeliin!

Heimosiskot ja -veljet, tervetuloa!

Iohtokunta

o o -

Kunnia niille isillemme, jotka ajattelivat jzilkeentulevia sukupolvia, jotka tekivlt

pZiiviityilnsii meite ja meidan parastamme ajatellen. Kunnia niille sotureille, iotka

kaatuivat taisrellessaan tdmdn maan puolesta. Me tahdomme seurata heiddn jalkieall

ia olla mukana rakentamassa isdnmaatamme.

- o o o -

I
I

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN MIKKELIIN 4. 8. 1968! I
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