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Syksyn pimeiden iltojen 

saapuessa on mukava pysähtyä 

hetkeksi ja muistella aurinkoista 

kesää. Sukuseuran hallitus katsoo 

hyvillä mielin vuosia taaksepäin 

ja kiittää sukuseuran aikaisempia 

hallituksen jäseniä ja kaikkia 

sukulaisia hyvin tehdystä työstä 

ja mukana olosta sukuseuramme 

hyväksi. Sissosten Sukuseuran 

laulumailla tapahtui ja kohdattiin 

tänäkin kesänä suvun toimesta ja 

sen parissa. Merkittävimpinä 

muistoina suvun historiaan 

jäänee viides Sissosten 

sukuseuran kokous sekä esi-

isämme runonlaulaja Simana 

Sissosen hauta grobun 

kunnostustyöt.  
 

 

Simana Sissosta muistettiin 
 

Ilomantsin vanhalle 

ortodoksiselle hautausmaalle 

runonlaulaja Simana Sissosen 

grobuun, joka uudelleen 

rakennettiin v. 2009 

museoviraston luvalla, saatiin nyt 

suuri kaunis puinen risti 

messinkisellä muistolaatalla. 

Ristin kiinnitys ja tervaus 

hoidettiin valmiiksi juuri ennen 

sukukokouksen alkua 

11.heinäkuuta 2009 haudalla 

järjestetyn rukoushetken  

 

 

päätteeksi. Rukoushetken toimitti 

sukuseuran jäsen Isä Raimo 

Sissonen.                               

 

En ole runon rotua,  

enkä laulajan lajia 

Ulkoa runoja kuulin,  

läpi seinän lausehia,  

läpi sammaleen sanoja. 

Siitäpä opin runoiksi 

Tuosta laulun laulajaksi.  

 

Simana Sissosen grobun löytää 

helposti vanhalta hautausmaalta 

kun kääntyy heti portin jälkeen 

oikealle. Grobu on helposti 

nähtävissä rannan tuntumassa ja 

nyt sen tunnistaminen on 

helpompaa ristissä olevasta 

laatan tekstistä.  

 

Sukuseuran jäsenet 

kokoontuivat 
  

Tällä kertaa sukukokoukseen 

kokoonnuttiin Mekrijärven 

tutkimusasemalla, aivan Sissolan 

pihapiirin läheisyydessä ja 

tehtiinpä sieltä vielä pieni 

retkikin villin luonnon läpi itse 

pirtille laulamaan ja leikkimään 

Siamanan hengessä.  Paikalle 

kokoontui ensikertalaisia ja jo 

aiemmissa kokouksissa käyneitä. 

Yhteensä suvun suhteita 



 

 

vahvistettiin reilun 30 henkilön 

voimalla. Kauimmaiset vieraat 

saimme Ruotsista ja Kanadasta 

asti, ja lähetämmekin kiitokset ja 

tervehdykset merten taa ja 

toivomme tapaavamme taas 

seuraavalla kerralla!  

Itse kokouksessa käytiin läpi 

sukuseuran toiminnan viimeiset 

neljä vuotta, kerättiin ideoita 

sukuseuran jäseniltä toiminnan 

kehittämistä varten, muistettiin 

vanhimpia jäseniä ja valittiin uusi 

hallitus seuraavalle kolmi-

vuotiskaudelle. Puheenjohtajana 

jatkaa Hilkka Sissonen, joka on 

monille tuttu jo aiemmilta 

vuosilta. Varapuheenjohtajaksi 

valittiin Jorma Sissonen, 

rahastonhoitajaksi valittiin Eija 

Makkonen ja häntä avustaa 

hallituksen jäsen Irma Väisänen. 

Ensimmäistä kertaa sukuseuralle 

valittiin myös suvun internet 

sivustosta ja sen kehityksestä 

jatkossa vastaava henkilö, Katja 

Väisänen. Uusi hallitus on 

innokas elävöittämään 

sukuseuran toimintaa ja ottaa 

mielellään vastaan ehdotuksia 

jäsenistöltä. Jos joku haluaa 

osallistua sukuseuran toimintaan 

jollakin tavoin tai haluaa tarjota 

sukuseuran käyttöön osaamis-

taan, toivoo hallitus hänen 

ottavan yhteyttä puheenjohtajaan.  
    

Internet sivusto uudistuu 
 

Sissosten sukuseuran internet 

sivustoa aletaankin kehittää ja 

uudistaa interaktiivisempaan 

muotoon ja suvun kaikilta 

jäseniltä toivotaan ideoita ja 

osallistumista. Sivuille on alettu 

kerätä valokuvapankkia suvusta. 

Toivomuksenamme onkin, että 

kävisitte läpi vanhat ja uudet 

valokuvanne ja toimittaisitte 

kopioita kuvista Katja Väisäselle, 

joiden uskotte kuuluvan 

arkistoon. Kätevin tapa toimittaa 

valokuvia on lukea sukuseuran 

internet sivustolta ohjeet kuinka 

valokuvia voi skannata digitaa-

liseen muotoon ja toimittaa kuvat  

sitten  sähköpostilla sukuseuralle. 

Tässä asiassa toivomme ihmisten 

ojentavan auttavan kätensä niille 

sukuseuran jäsenille, joilla ei ole 

osaamista ja/tai mahdollisuutta 

valokuvien skannaamiseen tai 

sähköpostin käyttöön. 

Mielestämme on erittäin tärkeää 

tallentaa suvun historiaa tuleville 

sukupolville ja mahdollistaa näin 

kaikkien osallistuminen arkiston 

kokoamiseen.  

Valokuvista voi myös ottaa 

kopioita valokuvausliikkeessä ja 

lähettää ne sitten sukuseuralle 

skannattavaksi. Ettehän lähetä 

alkuperäisiä valokuvianne tai 

negatiiveja, ettei mikään 

korvaamaton pääse hukkumaan 

postissa!  Internet sivustolle tulee 

uutena osana myös 

‘Ilmoitustaulu’ jolla jäsenten on 

mahdollista ilmoittaa vaikka 

merkkipäivistään, etsiä 

kadoksissa olevaa suvun jäsentä, 

myydä omia käsitöitään tai 

lähettää hyvän joulun toivotukset 

helposti koko suvulle. Ohjeet 

ilmoittamiseen voi lukea 

uudistuvilta sukuseuran internet 



 

 

sivuilta. Ilmoitustaulua kannattaa 

seurata säännöllisesti sivuilla 

käydessä. Toivomme että suvun 

jäsenet hyödyntävät 

‘Ilmoitustaulua’ myös 

esimerkiksi ilmoittamalla siellä 

uusien suvunjäsenten syntymästä. 

Kaiken kaikkiaan vain 

mielikuvitus on rajana sille mitä 

‘Ilmoitustaululla’ ilmoitetaan! 

Internet-vastaava Katja Väisänen 

avustaa mielellään niin valokuva-

arkistoon kuin myös 

‘Ilmoitustauluun’ liittyvissä 

asioissa. 

 

Sukua kokoon! 
 

Seuraavan kerran kokoonnumme 

sukuseuran viralliseen 

kokoukseen jo kolmen vuoden 

päästä. Sukuseuran jäseniltä 

kerätyissä ehdotuksissa toivottiin 

kokousten väliä lyhennettäväksi, 

jotta yhteydet säilyisivät 

tuoreempina. Joten seuraavan 

kerran tapaamme 2012. 

Kokouksen paikasta ja 

ohjelmasta päätetään 

myöhemmin, mutta asiaan 

liittyen otetaan mielellään 

vastaan ehdotuksia pitkin 

kolmivuotiskautta.  

Jotta sukuseuran toiminta ei 

kuihtuisi olemattomiin näinä 

kolmena kokousten välisenä 

vuotenakaan ja jotta 

suvunjäsenillä olisi mahdollisuus 

tavata myös kokousten välissä, 

aloitetaan Sukusumppien 

järjestäminen. Sukusumpit ovat 

nimensä mukaisesti 

suvunjäsenille tarkoitettu 

mahdollisuus tavata kahvipannun 

äärellä. Järjestäjänä voi toimia 

kuka tahansa suvun jäsen joka 

vastaa järjestämiensä 

Sukusumppien tarjonnasta ja 

halutessaan mahdollisesta 

ohjelmasta. Tarkoitus on 

kuitenkin pitää tilaisuudet 

lyhyinä ja mutkattomina eikä 

tarjottavien määrällä tai laadulla 

ole merkitystä, vaan sillä että 

saadaan tavata ja vaihtaa 

kuulumisia. Sukusumppien 

parasta järjestämisajankohtaa 

lienevät juhlapyhät ja loma-ajat 

ja parhaita paikkoja ovat suvun 

alkupaikat Ilomantsin ja 

Mekrijärven ympäristöissä. 

Sukusumpeista on tarkoitus 

ilmoittaa internet sivuston 

‘ilmoitustaululla’ , mutta 

järjestäjän kannattaa tietysti 

käyttää myös puhelinta ihmisten 

paikalle kutsumiseen. 

Toivottavasti Sukusumpeista 

saadaan aikaiseksi jatkuva 

perinne! Jos olet kiinnostunut 

järjestämään Sukusumpit ja 

haluat apua, voit olla yhteydessä 

Katja Väisäseen. 

   

Suku matkustaa? 
 

Alkusyksystä uusi hallitus tapasi 

Kuopiossa ja sukukokouksessa 

kerättyjen ideoiden pohjalta 

päätettiin järjestää keväälle 2010 

sukuseuran yhteinen matka 

Ahvenanmaalle! Kyseessä tulee 

olemaan viikonlopun mittainen 

matka, jonka aikana keskitytään 

mukavaan yhdessä oloon ja 

toisiimme tutustumiseen 



 

 

keväisellä Ahvenanmaalla. 

Matkan ajankohdaksi on 

suunniteltu Helatorstain jälkeistä 

viikonloppua, mutta yksityis-

kohtia hiotaan vielä ja niistä 

tiedotetaan ensi vuoden alussa 

lisää. Hallitus toivoo 

mahdollisimman monen lähtevän 

matkalle mukaan ja mahdollisesti 

kiinnostuneiden ilmoittautuvan 

sähköpostilla tai puhelimitse 

alustavaan osallistujalistaan 

puheenjohtajalle. 

Ilmoittautuminen tässä vaiheessa 

ei vielä ole sitova vaan hallitus 

pyrkii kartoittamaan vasta 

kiinnostuneiden määrää.  
 

Haaste jäsenille 
 

Jäsentiedotteen päätteeksi 

Sissosten sukuseuran hallitus 

haluaa heittää haasteen kaikille 

sukuseuran jäsenille! Saatko Sinä 

hankittua sukuseuraan kolme 

uutta jäsentä? Viisi? Kymmenen? 

Jo yhdestä on apua! 

Me kaikki tunnemme 

sukulaisiamme, jotka eivät vielä 

ole sukuseuran toiminnassa 

mukana ja koska sukuseura 

kaipaa koko ajan uuttaa verta ja 

lisää jäseniä elävöittämään 

Sissosten suvun perinteitä ja 

perintöä, toivomme että jokainen 

tahollaan lähestyy mahdollisia 

uusia jäseniä asian tiimoilta. 

Seuran toimintaan voi osallistua 

omien voimavarojen ja 

kiinnostuksen mukaan, enemmän 

tai vähemmän, ja jo pelkkä 

tukijäsenyys on seuralle iso asia. 

Seuran toiminnan 

”pyörittämiseen”  tarvitaan 

jatkuvasti lisää varoja. Vaikka 

seuraa pyöritetäänkin täysin 

vapaaehtoisvoimin eikä 

hallituksen jäsenille korvata 

mitään työstä, vievät materiaalit 

ja tapahtumat paljon rahaa. 

Halukkailla onkin nyt 

mahdollisuus osallistua 

sukuseuran tukemiseen 

rahallisesti jäsenmaksun 

yhteydessä maksettavalla 

vapaaehtoisella kannatus-

maksulla. Jokainen euro vie 

toimintaa eteenpäin. Kiitos jo 

etukäteen. Mahdollisista 

materiaalien tai palveluiden 

lahjoituksista sukuseuran 

käyttöön voi olla yhteydessä 

hallituksen puheenjohtajaan, 

Hilkka Sissoseen joko 

sähköpostitse tai puhelimitse.  

 

Joululahja vinkki 

 
Lähestyvä joulu tarjoaa kaikille 

oivallisen mahdollisuuden 

yllättää sukulainen erilaisella 

lahjalla, sukuseuran jäsenyydellä, 

ja tukea sitä kautta myös 

Sissosten sukuseuran toimintaa! 

Sukuseuran jäsenyyden 

lahjoittamisella saamme 

aktivoitua niitäkin suvun jäseniä 

jotka eivät vielä ole sukuseuran 

toiminnassa mukana. Sukuseuran 

sivuilta www.sissoset.net löydät 

ohjeet ja yksityiskohdat 

sukuseuraan liittymiseen ja 

jäsenyyden lahjaksi antamiseen 

tai vaikka sukuseuran kauniin 

viirin (tuotetta rajoitetusti 

saatavilla) tilaamiseen itselle tai 



 

 

pukin konttiin. Jäsenasioita ja 

sukuseuran tuotteiden myyntiä 

hoitaa rahastonhoitaja Eija 

Makkonen, johon saa yhteyden 

puhelimitse tai sähköpostitse 

eija.makkonen@sissoset.net 

 

Uutta vuotta 2010 odotellessa 
 

Ensilumien myötä Sissosten 

sukuseuran hallitus ei aio 

vetäytyä talviunille vaan jatkaa 

Ahvenanmaan matkan 

suunnittelua, internet sivuston 

kehittämistä ja uusien 

jäsentuotteiden suunnittelua. 

Seuran jäsenet voivat olla 

yhteydessä hallituksen jäseniin 

tarpeen mukaan ja hallitus palaa 

taas jäsentiedotteen muodossa 

asiaan alku vuodesta 2010.  

Hallituksen jäsenten yhteystiedot 

löytyvät sukuseuran sivuilta 

www.sissoset.net 

 
 

Toivotamme kaikille 

rauhaisaa joulunalusaikaa, 

hyvää joulua ja onnea 

uudelle vuodelle 2010. 
 

Sissosten sukuseuran hallitus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuden hallituksen jäsenet  

2009 - 2012 
 

Pj. Hilkka Sissonen p. 0400 523 392 

hilkka.sissonen@salnet.fi 

Vpj. Jorma Sissonen p. 050 320 3074 

jorsis2000@yahoo.com 

Siht. /rahastonhoitaja. Eija Makkonen 

p. 040 560 6663 

eija.makkonen@sissoset.net 

Hallituksen jäsen. Irma Väisänen p. 

045 261 6601 

irma.vaisanen@ort.fi 

Internet sivut vastaava 

Katja Väisänen p. 050 346 4973 

katjus@hotmail.com 

 

 

 


