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JOULUKIRJE 2015
____________________________________________________________________________________________________________
HYVÄT SUKULAISET
Olemme kaikki aikoinamme lukeneet koulussa kansainvaelluksista. Aihe tuskin herätti kenessäkään hämmästystä tai innostusta. Opetus ei myöskään pyrkinyt herättelemään sen
ihmeenpiä tunnekuohuja. Vasta nyt ovat nämä kokonaisten kansojen liikehdinnät nousseet
uuteen valoon ja perspektiiviin.
Me elämme parhaillaan keskellä oman aikamme kansainvaelluksia. Mediat ovat tuoneet
silmiemme eteen ihmisten, perheiden ja sukujen kärsimyksiä, hajoamisia ja menehtymisiä.
Täällä Suomessa eletään isänmaamme historian pisintä rauhanaikaa. Voimme tutkailla
siinä suhteessa huolettomina oman sukumme vaiheita ja historiaa. Suokaamme asiantilalle
mielessämme kiitollinen ajatus.
____________________________________________________________________________________________________________
IN MEMORIAM
Sukuseuramme jäsen Rauha Inkeri Turunen 27.12.1923 – 28.06.2015 nukkui pois 91-vuoden
ikäisenä.
____________________________________________________________________________________________________________
Menneenä kesänä toteutui kesäretki Vesijärvellä risteilynä sekä tutustumisena Lahden
kaupungin Sibeliustaloon.
Kesäretkelle lähtijöiden määrä yllätti ja ylitti järjestäjien arviot. Onneksi Lahden Järvimatkailu
sai lyhyellä varotusajalla järjestettyä suuremman aluksen m/s Vellamon.
Sää oli suosiollinen – melko tyyni ja pilvipoutainen. Kapteeni kertoili värikkäästi rantanäkymistä.
Risteily oli miellyttävä kokemus ja ihmiset viihtyivät laivalla.

Vellamo Vesijärven aalloilla.

Sibeliustalolla retkeilijöitä luotsasi todella asiaansa
Jari Lähdemäki tuotekauppiaana
(kuva: ML).
perehtynyt opas Leena Permanto. Eräs
sukulaismies totesi, että kyllä kaikki musiikkitekniikan
hienoudetkin saa kuulostamaan mielenkiintoisilta kun osaa valita sanansa. Konserttisalin
katossa on kolme kaarevaa kanooppia, vähän kuin valtavia bumerangeja. Niitä kallistelemalla
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säädellään akustiikkaa, sen mukaan mitä lavalla tapahtuu eli yhdestä esiintyjästä
sinfoniaorkesteriin.

Sukulaisia konserttisalissa (kuva: ML) sekä
oik. kelluvat kanoopit (www.sibeliustalo.fi).

”Keskellä Sibeliustalon Metsähallia
näet ylhäällä puiden oksistojen
kainalossa tähtikartan. Siellä tuikkii
säveltäjämestari Sibeliuksen
syntymähetken tähtikartta juuri
sellaisena kuin se oli 8.12.1865.”
Metsähallin tähtikartta (kuva:
www.sibeliustalo.fi).

Kaikukammio (kuva: ML).

Kesäretki sai mukana olleilta runsaasti kiitosta. Mukana oli73 sukulaista.
____________________________________________________________________________________________________________
Vuoden 2011 joulukirjeessä onnittelimme jäsentämme Veikko Olavi Salorantaa hänen täyttäessään 90 vuotta.Etelä Suomen Sanomissa oli hänestä artikkeli kuvan kera. Joogaohjaaja Saloranta ohjasi silloin neljää ryhmää viikossa. Nyt hän on jälleen päässyt komeasti julkisuuteen.
Ylen Akuutti -ohjelma otsikoi seuraavasti:
”94-vuotias joogaohjaaja ei ole ehtinyt eläkkeelle.”
Lahtelainen Veikko Olavi Saloranta taitaa olla maamme vanhin
joogaohjaaja. Herra vetää viisi puolentoista tunnin harjoitusta
viikossa, vaikka ikää on kertynyt jo 94 vuotta. Salorannan
joogaryhmissä ei ole ikärajaa. Nuorimmat ovat olleet vielä äitinsä
vatsassa, tai keikkuneet mukana vatsan päällä taaperoina. Vanhin
aktiivi Salorannan ryhmissä on hänen ikätoverinsa.
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Tunneilla on mukana myös huumoria.

”Ja kädet menevät nyt tällä kertaa omille pakaroille, nyt ei olla pojat Eduskunnassa”, ohjaaja
kannustaa.
____________________________________________________________________________________________________________
Sukuseuran Dordela-kirjan ajantasapainos on työn alla!
Sukujutut-tietokantaohjelman avulla voidaan luoda suvusta sähköinen relaatiotietokanta (eli
tietokanta, jossa esimerkiksi sukutaulujen välillä voidaan luoda suhteita tai yhteyksiä), jossa
ihmisten tietoja syöttämällä voidaan luoda sukulaisuussuhteita tietokannassa olevien nimien
välille. Ohjelma hankittiin sukuseuran käyttöön, jotta sukuun kuuluvien henkilöiden tietojen
muokkaus ja käsittely olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Myös uusien sukuun
syntyneiden ja - naitujen tiedot on helppo lisätä käden käänteessä.
Esimerkkinä Dordelan suvun kantaisän Erich (Erik) Mattsson Dordelan (n. 1666-1751)
tyttären Malin Maria Eriksdr:n (1701-1786) sukupuu, jossa esitellään hänen aviomiehensä
sekä heidän yhteiset lapsensa (kuva seuraavalla sivulla). Tälläinen sukupuurakennekuva
voidaan luoda kenestä tahansa sukuun kuuluvasta henkilöstä, joka on perheineen lisätty
tietokantaan.
Tällä hetkellä ohjelmaan on syötetty jo yli 5000 nimeä, joka käsittää lähes 1300 taulua. Nimiä
saadaan lisättyä sukukirjasta n. 200-300 päivässä. Tästä eteenpäin suvun tietojen
ylläpitäminen sekä mahdollisten virheiden korjaaminen onnistuu helposti muutamalla
klikkauksella.
Ensi kesän sukukokouksessa on mahdollisuus tutustua sukukirjan päivitettyyn versioon.
Lisäksi voidaan tutustua sähköiseen sukutietokantaan.
Emil Paavola, asiantuntijajäsen
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Esimerkki Sukujutut-ohjelman sukupuurakenteesta.

___________________________________________________________________________________________________________
Ensi vuosi on jälleen parillinen vuosi eli silloin on sukuseuralla sukukokous.
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Ajankohta on jo selvillä : lauantai 20.08.2016.
Paikka pyritään löytämään Orimattilan alueelta. Muutamia kohteita on jo haarukassa,
yksityiskohdat tulevat vielä suurennuslasin alle. Tuloksista kerrotaan kevätkirjeessä.
____________________________________________________________________________________________________________
Liitteenä on vuoden 2016 jäsenmaksulomake.
Maksaessasi muista viitenumero, joka on oma jäsennumerosi. Se löytyy saapuneen
kirjekuoren osoitetarrasta: ne neljä numeroa, ne kertovat rahastonhoitajalle kuka
on maksanut. Jos samalla laskulla on esim. puolisonkin maksu, lisää viestikenttään hänenkin
nimi ja jäsennumeronsa. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä rahastonhoitajaan: Marja
Lähdemäki 050 5332256.
____________________________________________________________________________________________________________
Säveltäjämestarimme Jean Sibelius on syntynyt 8. pvä joulukuuta 1865 eli siitä on nyt 150v.
Päiväkirjamerkintöjen mukaan Sibelius kärsi pimeästä syksystä eli hänellä oli kaamosmasennus. Joulu toi vapauttavan muutoksen ja se näkyy erityisasemassa olevissa joululauluissa, sillä ne on sijoitettu sävellysluettelossa opusnumeroon yksi.
Erityisen mieluinen hänelle itselleen oli 1901 valmistunut ”On hanget korkeat nietokset”.

Vaikka lumi olisi märkää ja sitä olisi perin vähän se ei estä lumiukon tekoa. Yhden pallon ukko
näyttää kookkaalta kun tekijät kyyristyvät vierelle.
Taas voi laulaa :
”Sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen”.

Rauhallista joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016
Hallituksen puolesta
Reijo Ollinen
Tiedottaja

