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Ilvosten sukuseura kokoontui 25-vuo-
tisjuhlakokoukseen sunnuntaina 11.7. 
2010 Rääkkylässä Sintsin tähtitai-
vaassa. Mukana oli kuumasta säästä 
huolimatta väkeä varsin paljon jopa 
Ruotsista asti. He saivat nauttia talon 
maukkaista juhla-antimista. Sukuseu-
ra pitää sääntömuutoksen jälkeen ko-
kouksia joka toinen vuosi. Varsin leik-
kisän tervehdyspuheen piti hallituksen 
jäsen Veijo Ilvonen Rääkkylästä. Alku-
hartaudessa Kirsti Pasanen Ilomantsis-
ta kertoi mm. Koitereen luontokirkos-
ta. Musiikista huolehtivat tällä kertaa 
suvun omat soittajat, hanurilla Aulis 
Laasonen Kotkasta ja viululla Pert-
ti Ilvonen Joensuusta. Sami Harinen 
ja Seppo Ilvonen esittivät uskonnolli-
sia lauluja kitaran säestyksellä. Suku-
seuran erovuoroiset hallituksen jäsenet 
Ahti Ilvonen Kiteeltä, Jussi Ilvonen Jo-
ensuusta, Veijo Ilvonen Rääkkylästä 
ja Mirva Lindström Helsingistä valit-
tiin edelleen jatkamaan seuran 12-jä-
senisessä hallituksessa. Tilintarkastaji-
na jatkavat samoin Seppo Akerlund ja 
Reetta Naumanen Joensuusta, varalla 
Kari Ilvonen ja Esko Laasonen.

Sukuseuran esimiehenä jo 25 vuotta 
toiminut Ahti Ilvonen esitti lyhyesti juh-
lahistoriikin. Siitä käy selville mm., et-
tä sukukokouksiin on vuosikymmenten 
aikana ottanut osaa liki 3000 jäsentä, 
keskimäärin 115 osanottajaa 26 paik-
kakunnalta ja 2–3 eri maasta aina ko-

kousta kohti. Tosin viime vuosina osan-
ottajamäärä on usein jäänyt alle sadan.

Esimies korosti kuitenkin edelleen, 
että määrä ei ole ratkaiseva, vaan se 
tiivis tunnelma, joka on vallinnut joka 
kokouksessa. On hyvä asia, kun saa ai-
na pitkästä aikaa tavata sukulaisia ja 
muita tuttuja. Kaksikolmasosaa koko-
usten osanottajista on jatkuvasti tullut 
Pohjois-Karjalan alueelta.

Sukuseuran jäsenmäärä on jatkuvas-
ti pysytellyt 200 kahta puolen. Ilvosten 
sukuseura kuuluu edelleen maamme 
yli 1000 sukuseuran joukossa jäsen-
määränsä perusteella suurempien puo-
liskoon. Sukuseuran mittavana tavoit-
teena on saada Ilvosten sukua entistä 
enemmän luettavaksi kirjan lehdille.

Juhlapäivän kunniaksi sukuseu-
ra luovutti ansiokkaasta toiminnas-
ta Pertti Ilvosen suunnitteleman ilve-
saiheisen pronssimitalin Seppo Ilvosel-

Ilvosten sukuseura vietti 25-vuotisjuhlia
le Kiteelle sekä sama-aiheiset hopeami-
talit Veikko Ilvoselle Lieksaan, Pirkko 
Jokiselle Kontiolahteen, Anja Kalliolle 
ja Kirsti Pasaselle Ilomantsiin.

Perinteisessä sukupuheessaan esi-
mies korosti, että emme ole vainaji-
en palvojia, vaikka keräämme sukutie-
toutta. Turha on muistaa nurmen alla 
nukkuvaa, sanoi entinen kansanedusta-
jakin. Käykää katsomassa läheisiänne 
silloin, kun he ovat elossa. Silloin voi 
vielä kysyä heiltä terveydentilasta ja su-
vustakin. Kun läheinen on poissa, ei voi 
enää kysyä ja kirjata muistoja talteen. 
Haudoillakäynti on tavallaan oman sie-
lun hoitoa, kun ei tullut käytyä läheisen 
luona hänen eläessään. Valitettavasti se 
tuntuu kuitenkin ulkokultaiselta. Luu-
letteko, että hautausmaan multiin kät-
ketty ruumis tai jopa pelkkä tuhka täs-
tä kostuvat? Miksi vasta haudalla? Vei-
kö nykyinen hektinen elämä ja rahan 
hankinta minun aikani aiemmin?

Sukuseuran 25-vuotisjuhlan päät-
teeksi Rauno Satuli Helsingistä, Kirs-
ti Pasanen Ilomantsista ja Irja Ilvonen 
Rääkkylästä kertoivat, mitä he ovat 
saaneet sukukokouksista ja mitä he toi-
vovat tulevista kokouksista. Irja tiivisti 
toiveensa kaikkien kuulijoiden puoles-
ta näin: ”Kun vain riittäisi aina voimia 
ja kuntoa tulla seuraavaankin kokouk-
seen tapaamaan sukulaisia ja tuttuja.”

Ahti Ilvonen

Vasemmalla: Laasosen sisaruksia: Raili Ruutiainen, Esko ja Aulis. Oikealla: Palkittu sihteeri Pirkko Jokinen esimiehensä Ahti Ilvosen onniteltavana.


