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Tervehdys kevääseen! 

 

Korona-tilanteiden heilahtelut pistävät kaikki lähitulevaisuuden suunnitelmat sen verran 

epävakaaseen tilanteeseen, että päätimme seuran hallituksen kokouksessa pitää tulevan 

kesän sukukokouksen sähköisesti Teams-yhteydellä. Suku- ja vuosikokous pidetään 

torstaina 1.7. klo 17 alkaen.  

Jäsenistä suurimman osan sähköpostiosoite onkin varmasti jo Eiralla, mutta voit lähettää 

aktiivisesti käyttämäsi osoitteen vielä sihteeri Eira Varikselle: eiravaris@gmail.com 

Kokoustamme ensin, ja sen jälkeen Karjalan Sivistysseuran sukututkimustoimikunnan 

puheenjohtaja Santeri Palviainen esitelmöi kokousväelle. 

 

Ensimmäinen Teams-tapaamisemme alkuvuodesta oli sen verran antoisa, että päätimme 

pitää etätapaamisia (2-3 krt. vuodessa) vielä normaaliin arkeen siirryttyämmekin. Seuraava 

etäkokoontuminen pidetään aivan lähiaikoina, to 27.5. klo 18 alkaen. Kokoontumisen 

aluksi pj. Lea Tajakka kertoo ortodoksikalmistoista ja hautausmaista, pääasiassa Suistamolla 

ja Korpiselässä. Sen jälkeen Eira Varis esittelee matkakuvia Tolvajärveltä ja kertoo 

Tolvajärven kohtaamisen muistoista. Sitten on aikaa rupatella ja vaihtaa kuulumisia. 

Kerromme samalla myös hieman tulevasta.  

Linjat avataan tuolloin 27.5. klo 17.45, joten pääset testaamaan yhteyttäsi. Eiralla on tässäkin 

tapauksessa sp-osoitteet, joihin teille tulee kutsulinkki kokoukseen, mutta jos on tarpeen 

lähettää vielä varmempi käyttöosoite, niin ilmoittaudu ja lähetä sähköpostiosoitteesi 23.5. -

21 mennessä Eiralle. 

 

Sitten seuraava kiinnostava etätapaaminen on tulossa syyspuoleen lokakuun vaihteessa. 

Silloin meillä on vieraileva luennoitsija. Tästä vierailusta tulee lisää infoa hieman 

tuonnempana, kunhan asioita on saatu varmisteltua.  
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Pidämme toki mielessä myös fyysisen tapaamisen mahdollisuutta. Lähtöajatuksena on ollut, 

että kaikki halukkaat ovat saaneet covid-rokotuksen ja epidemiatilanne on vähintäänkin 

rauhallinen.  

Muistathan myös Facebook-ryhmän Vornaset ja Vornasten suku sekä verkkosivun 

osoitteessa vornastensukuseura.wordpress.com 

 

 

Oikein hyvää kevättä ja hyvää terveyttä!  

Toivottavasti nähdään Teamsissa jo 27.5.! Silloin on hyvä harjoitella etäosallistumista! 

 

 

Lea Tajakka, puheenjohtaja                                                             Eira varis, sihteeri 

 

 

 

 

 

Teams-ohje pähkinänkuoressa: 

Kun lähetät käyttämäsi sähköpostiosoitteen Eiralle, sinulle lähetetään kokoukseen 

osallistumislinkki antamaasi sp-osoitteeseen. Linkkiä klikkaamalla pääset mukaan (alussa 

kysytään nimeä ja sen on hyvä antaa, valvomme myös, että kutsuttua väkeä pääsee 

kokoukseen). Teamsiin osallistuminen on mahdollista linkin kautta selaimessa tai jos sinulla 

on koneellasi Teams sovelluksena. Välttämätön sovellus ei kuitenkaan ole vaan linkistä 

selaimen kautta pääsy toimii. 

Jos pystyt kuuntelemaan koneellasi You Tube-videoita yms., pystyt myös kuuntelemaan 

kokousta. Jos sinulla on mikrofoni ja kamera, aina parempi. Muista silloin sallia myös 

kamerasi ja mikrofonisi koneesi tietosuoja-asetuksista. Teamsin ohessa on mahdollisuus 

osallistua myös chattia käyttämällä kirjoittaen.  

Kokouksessa: puheenvuoroa pyytääksesi voit ”nostaa käden”, jolloin järjestäjäpäässä 

nähdään, kuka pyytää puheenvuoroja. Mikrofoni on oltava auki silloin, kun on vuoro puhua, 

muutoin on hyvä pitää mikki kiinni välillä, jottei eri linjojen kohinat sotke kuuluvuutta. 

Perustoiminnot on hyvä katsoa jonkun tutun kanssa etukäteen. Myös kokouksen alussa 

voidaan pitää lyhyt esittely perustoimintoihin. Rohkeasti vaan mukaan! 

 



 

                                       

 

 

                                                               

                                                          Tolvajärvi, runonlaulajapatsaan paikka 2019. 


