JOULUKIRJE 2016
____________________________________________________________________________________________________________
HYVÄT SUKULAISET
Moni meistä saattoi olla tänäkin vuonna mukana Kauneimmat Joululaulut-tapahtumassa
ensimmäisenä adventtina 27.11. Tänä vuonna ne kajahtivat jo 43. kerran.
Tapahtuma on Suomen suurin ja seurakuntien suosituin musiikkitapahtuma, josta on tullut
40 vuodessa odotettuja mieluisa joulunajan perinne.
Suomen Gallupin vuonna 2009 tekemän tutkimuksen mukaan noin miljoona suomalaista
kokoontuu lähinnä kirkkoihin tähän yhteislaulutilaisuuteen. Lähes jokainen seurakunta järjestää vähintään yhden Kauneimmat Joululaulut-tilaisuuden, isommat seurakunnat kymmeniä
tilaisuuksia ensimmäisestä adventista loppiaiseen.
Viime vuonna joululaulut kaikuivat ainakin 2700 tilaisuudessa. Lisäksi myös ulkosuomalaiset
ovat ottaneet tilaisuuden omakseen.
Ensimmäistä yhteislaulutilaisuutta varten 1973 painettiin lauluvihkosia 48000 kappaletta.
Tänä vuonna niitä painettiin 800000 kpl ja niitä lähetettiin myös ulkomaille noin pariinkymmeneen maahan.
Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti Lähetysseuran ulkomaisen työn tukemiseksi, erityisesti lasten auttamiseksi.
Ihmiset ojat jo usean vuoden aikana voineet äänestää omaa kauneinta joululauluaan.
Vuoden 2015 kauneimmaksi äänestettiin jälleen ”Sydämeeni joulun teen”, toiseksi ”Varpunen
jouluaamuna” ja kolmanneksi ”Tulkoon joulu”.
____________________________________________________________________________________________________________
Sukuseuramme 22. vuosijuhlaa ja –kokousta juhlittiin/pidettiin hyrisevän leppoisissa
tunnelmissa 20pvä elokuuta Lahdessa, Tapanilan hiihtomajalla. Uljaan männikön suojissa
sijaitseva rakennus oli kaikinpuolin onnistunut valinta sukuseuran tarpeisiin.
Tapahtuma noudatteli perinteeksi muodostunutta käytäntöä: Saapujia odotti ilmottautumisen jälkeen runsas ja herkullinen lounaspöytä. Ruokailun jälkeen puheenjohtaja Susanna
Paavola toivotti iloisesti rupattelevan sukulaisjoukon tervetulleeksi Lahteen, jonka jälkeen
kunnioitettiin poisnukkuneita jäseniämme: muistokynttilöiden sytyttämisen jälkeen pidettiin
hiljainen hetki kuunnellen Kari Rydmanin sävellystä ”Niin kaunis on maa”.
Sitten oli vuorossa juhlapuhe! Hallitus oli pitänyt keväällä kokouksen jossa tiedottaja Reijo
Ollinen ei ollut läsnä. Kuinka ollakaan, hänet oli silloin valittu juhlapuheen pitäjäksi. Allekirjoittanut arvioi puhettaan Putte Possun nimipäivälaulun sanoin: ”puhe siellä pidettiin ja sille
naurettiin”! Sydämellinen nauruhan tekee aina hyvää. Ex-puheenjohtajamme Heikki Lario
mainitsi pöytäseurueensa mielipiteenä, että ”puhe oli hauska, kiintoisa ja omakohtainen
sopien hyvin sukuseuran ajatusmaailmaan”.

Puheenpitäjä totesi tuntuvan erikoiselta
ja jopa huvittavalta katsella kuulijoita,
kun tuttavia ei ole kuin kourallinen,
mutta kaikki ovat keskenään sukulaisia.

Kuva: Marja Lähdemäki
__________________________________________________________________________________________________________
Puheen jälkeen ojennettiin neljälle uudelle kunniajäsenelle pöytästandaarit.

Markku Metsä, Seija Parikka, Tapio Anttila ja Heikki Lario
(kuva: Marja Lähdemäki)
____________________________________________________________________________________________________________

Tämän jälkeen siirryttiin uuteen mielenkiintoiseen aiheeseen – Emil Paavola esitteli ”maistiaisia” Dordela-sukukirjan uusitusta ja täydennetystä digitaaliversiosta.

Kuva: Marja Lähdemäki
Kuulijat seurasivat innostuneina; mutta vaikka uudet modernit asiat eivät heti ensikuulemalta
ja –näkemältä täysin avautuneet kaikille, oltiin silti vakuuttuneita sukukirjan uudesta
kehityksestä .
____________________________________________________________________________________________________________
Seuraavaksi puheenjohtaja Susanna Paavola avasi vuosikokouksen, jonka puheenjohtajaksi
valittiin Raija Anttila, sihteeriksi hallituksen sihteeri Salme Toivonen, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Irma ja Heikki Lario.
- kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- hyväksyttiin työjärjestys
- Marja Lähdemäki esitteli tilinpäätökset
- Salme Toivonen luki vuosikertomukset, toiminnantarkastajien (Helena Ahonen,
- Juha Sola)lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
- vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus
- vahvistettiin seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä
seuraavan kauden vuotuinen jäsenmaksu 15€ ja uuden jäsenen kertaluonteinen
liittymismaksu 5€ ja vuotuinen jäsenmaksu 15€ yht. 20€.
- Hallituksen jäsen Mauri Turunen oli pyytänyt eroa, hänen tilalleen valittiin Emil
Paavola. Hallitus kokonaisuudessaan: Susanna Paavola, Janne Kajalo, Salme Toivonen,
Marja Lähdemäki, Helena Nordman, Eeva Ilmarila, Reijo Ollinen ja Emil Paavola.
- toiminnantarkastajiksi Helena Ahonen ja Juha Sola, varalle Paula Eronen ja Marja
Kantele.
Muita asioita ei ollut.
Kokous päättyi Raija Anttilan nuijan kopautukseen.
Välitän täten sukuseuran hallituksen puolesta vilpittömät kiitokset Raijalle sujuvasti
hoidetusta puheenjohtajuudesta.
____________________________________________________________________________________________________________

Ensi kertaa kajahti nyt yhteislauluna Mauri Turusen säveltämä ja sanoittama DordelaKrämereiden marssi : Hei me Dordelat, hei me Krämerit – taas me yhdessä ollaan – vuodet
vaihtuvat – muistot kultaavat – taas me yhdessä ollaan!
Tunnelma oli harvinaisen tiivis ja lämmin.

Kuva: Marja Lähdemäki

Kuva: Marja Lähdemäki
___________________________________________________________________________________________________
Hyvät sukulaiset! Hallitus haluaa päivittää jäsenmääränsä, siksi toteutetaan aiempaa sopimusta: mikäli jäsen ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksua (15€) kolmeen vuoteen, hänet
poistetaan jäsenrekisteristä!
80 vuotta täyttäneet ovat vapautettuja jäsenmaksuista, samoin kunniajäsenet.

Tärkeää on saada tieto poisnukkuneista jäsenistä,
Ilmoittakaa: Marja Lähdemäki, Kangastie 7 , 07600 Myrskylä tai sähköpostilla
marja.lahdemaki@gmail.com
puhelimella sihteeri Salme Toivonen 0400-252269 tai toivonensalme@gmail.com
Mikäli maksat jäsenmaksun yhteydessä joitain muita maksuja, esim. retki/kokousmaksuja tai toisen henkilön maksuja, ilmoita siitä erikseen rahastonhoitaja Marja
Lähdemäelle. Muista viitenumerosi, joka on D-K-kirjeen osoitetarrassa.
Tilinumero FI64 5611 1640 0181 70 , saaja Dordela-Krämer sukuseura ry
____________________________________________________________________________________________________________
TULEVAA: Ensi kesän retkeä suunnitellaan Porvoo-Loviisa alueelle. Ehdotuksia
mielenkiintoisista kohteista vastaanottaa Salme Toivonen.
____________________________________________________________________________________________________________
Hallituksen uusi jäsen Emil Paavola esittäytyy:

Olen Lahdessa syntynyt 27-vuotias tietotekniikan insinööri. Asun
tällä hetkellä Asikkalassa ja työskentelen myyntitöissä
Tampereella. Harrastuksiini kuuluu lähinnä musisointi. Soitan
kitaraa bändissä sekä itsenäisesti myös muita instrumentteja.
Kuulun Dordela-sukuun.
____________________________________________________________________________________________________________

Kuva: Emil Paavola

Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2017!
Reijo Ollinen, tiedottaja

Suvun digitaalisesta tietokannasta voi halutessaan tilata tämän kaltaisia otteita paperille
tulostettuna!
Yhteydenotot:
Emil Paavola
Rantakulmantie 27
17200 VÄÄKSY
puh. 040 769 2996
email: emil.paavola@phnet.fi

