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On aika ilmoittautua kesän 2018 sukukokoontumiseen!  
 

Tervetuloa Afanasjeffien sukukokoontumiseen Kuusamoon 27.-29.7.2018! Kokoonnumme 

Kuusamossa, minne Afanasjeffien matka Uhtualta suuntautui myös kansannousun jälkeen. 

Pakomatka Suomeen oli keino saada perheet turvaan. Suomessa alkoi uusi elämä. Monien miehet 

olivat jo tulleet aiemmin ja naiset ja lapset tulivat vuosina 1921-22.  

Pakolaisuus ja turvapaikka ovat taas tässä maailmanajassa läsnä enemmän kuin pitkiin aikoihin. 

Vienankarjalan pakolaisuus on jäänyt hyvin vähälle huomiolle Suomen historiassa. Sitä ei yleisesti 

tunneta, vaikka iso joukko – meidän mummimme ja ukkimme lapsineen tämän elivät ja kokivat. 

Kaikkiaan Vienan Karjalasta tuli vuosina 1917-1922 noin 33 500 henkilöä. Näistä 12 000 tuli  

vuosina 1921-22. 

Kuusamossa kuulemme ja keräämme suvun kokemuksia pakomatkan ja pakolaisuuden osalta. 

Tavoitteena on saada jokaisen sukuhaaran kokemuksia esiin. Pakolaisuus on kokemuksena ankara 

– kokoontumisessa tavoitellaan vastapainoksi myös iloa ja mukavia asioita jaettavaksi. 

Tutustuminen ja tämän päivän asiat ovat tärkeällä sijalla! Sukututkimuksen asiat päivittyvät myös. 

DNA-tutkimus ja tiedot kirkonkirjojen perusteella ovat myös lisääntyneet. Näitä kannattaa tulla 

kuulemaan! 

 

TÄSSÄ KIRJEESSÄ ON OHJEITA: 

a) ilmoittautuminen eri tilaisuuksiin 

b) majoituksen varaaminen normaalia edullisemmilla hinnoilla Original Sokos Hotel Kuusamosta 

c) matka Kuusamo-Pistojärvi-Uhtua-Kuusamo  

 

ILMOITTAUTUMISOHJEET 

Nyt on aika ilmoittautua. Ilmoittautuminen on ensisijaisesti nettisivujen ilmoittautumislinkin 

kautta. Linkki on myös tässä kirjeessä hieman myöhemmin.  

Ilmoittaudu ajalla 1.11.2017-31.3.2018. Jos itsellä ei ole internet-mahdollisuutta, niin pyydä 

lähipiirin netinkäyttäjiä hoitamaan ilmoittautuminen puolestasi. Jos lähipiirissä ei ole 

netinkäyttäjiä, niin ilmoittaudu puhelimitse Tertulle (p. 040 3578150 tai Suomen ulkopuolelta p. 

+358403578150) tai Leenalle (p. 040-8450530 tai +358408450530). 

Ilmoittautumisen hoitaminen aikataulussa on tärkeää, koska sukuseura joutuu toimimaan tässä 

”välikätenä” mm. maksujen osalta. Niin myös ilmoittautumislomakkeessa joudumme kysymään 

teiltä erilaisia asioita ja laskuttamaan teitä, jotta saamme maksuliikenteen pyörimään, niin että 

Afanasjeff-sukuseura ry ei joudu vaikeuksiin. Toivotaan, että te osallistujina koette tämän hyvänä 
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palveluna, kun tilaisuudessa ei tarvitse sitten näistä maksuista enää huolehtia lauantain osalta. 

Perjantain ja sunnuntain ruokailut ja kaikki majoittumiset ovat omakustanteisia. 

Sukukokoontumisen ohjelmakokonaisuus 

Sukukokoontuminen rakentuu neljästä eri kokonaisuudesta, joihin pyydämme sinulta 

osallistumistietoa: 

- Tapaaminen ja iltaohjelma, perjantai 27.7.2018 

- Sukujuhla, lauantai 28.7.2018 klo 10-18 (ilmoittautuminen alkaa klo 9:30) 

- Illanvietto, lauantai 28.7.2018 klo 18 alkaen 

- Sukuseuran kokous, sunnuntai 29.7.2018 klo 9-11  

- Retket Kuusamossa, sunnuntai 29.7.2018, ip  

- Matka Kuusamo-Pistojärvi-Uhtua-Kuusamo, 29.7.-1.8.2018 

Osallistumisen hintaan vaikuttaa onko osallistuja Afanasjeff-sukuseura ry:n jäsen vai ei. Lisäksi 

jäsenmaksu tulee olla maksettu, jotta voi osallistua jäsenhinnalla. Perusteena jäsenhinta-

alennukseen on, että osa kustannuksista maksetaan sukuseuran jäsenmaksuvaroista. 

Hintataulukko on tässä alla. 

Osallistumismaksut ja peruutusehdot  

Hinnat ovat vielä hintahaitarina. Lopullinen hinta selviää osallistujamäärän perusteella. 

 

Sukuseura laskuttaa osallistujia 30.4. mennessä.  
Mahdollinen osallistumisen peruutus: 1.6.2018 mennessä tehdystä peruutuksesta palautetaan 
osallistumismaksu kokonaisuutena, 2.-30.6.2015 tehdyistä peruutuksista palautetaan 50 % ja 1.7.2015 
alkaen tehdyistä peruutuksista ei palautuksia. 
 

Netti-ilmoittautuminen tapahtuu ILMARI-ilmoittatumisjärjestelmän kautta. Se on 

helppokäyttöinen. Yhdellä kertaa voi ilmoittaa koko perheen tai ryhmän, mutta myös vain yhden 

henkilön.  
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- Aluksi järjestelmä kysyy, mihin sukuhaaraan ilmoitettava ryhmä kuuluu (kts. liite) tai kirjoita 

vanhin esivanhempi, minkä tiedät. Jos ilmoitat useampaan sukuhaaraan kuuluvia henkilöitä, 

niin ilmoita ne erillisinä ilmoittautumisina, jotta saat osallistujat oikeaan sukuhaaraan.  

- seuraavaksi ilmoitetaan osallistumisen maksaja. Lasku lähetetään maksajaksi nimetylle 

henkilölle eli jos ilmoitat useamman maksajan tietoja, niin tee ne erillisinä ilmoittautumisina.  

- Maksajan tietojen jälkeen kirjataan osallistujat. Myös maksaja ilmoittaa itsensä osallistujaksi 

(tuleehan maksajakin tilaisuuteen). Jokaisesta osallistujasta kysytään tiedot mihin tilaisuuksiin 

osallistuu ja mihin ikäryhmään kuuluu. Lisäksi kysytään jäsenyystieto, koska aikuisen yli 20-

vuotiaan jäsenen maksu on edullisempi. Mikäli osallistuja ei vielä ole jäsen, lomakkeella 

kysytään haluaako hän tässä vaiheessa liittyä jäseneksi. Rastittamalla vaihtoehdon kyllä ja 

maksamalla jäsenmaksun, osallistuja saa alemman osallistumismaksun. 

- Eritysruokavaliot ilmoitetaan myös lomakkeen lopussa. 

- Lomakkeen lopussa voit myös kertoa lisätietoja esimerkiksi tarinoista, kuvista, esineistä tai 

arpajaisvoitoista, mitä haluaisi tuoda sukukokoontumiseen. 

Näin luettuna tämä saattaa vaikuttaa hankalalta, vaikka käytännössä ilmoittautuminen on selkeä ja 

helppo. Alat vain tehdä, niin kyllä se siitä! 

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen on: ILMOITTAUTUMISLINKKI KLIKKAA TÄTÄ. 

Jos ilmoittaudut puhelimitse Tertulle tai Leenalle, saat vastata näihin yllä oleviin asioihin. 

 

MAJOITUKSEN VARAAMISOHJEET 

Majoitusta varten on ennakkovarattu Kuusamon Sokos –hotellista huoneita sukuseuralle 

etuhintaan.  

Jokaisen pitää itse varata majoittuminen. Majoitus on varattava viimeistään 30.5.2018 mennessä. Majoitus 
maksetaan suoraan hotellille majoittumisen yhteydessä. Majoitukseen kuuluu aamiainen.  
 

Majoitus tulee varata Sokos-hotellin järjestelmästä erikseen: www.sokoshotels.fi Varauskoodi 
BAFANASJEFF18. Tarjoushintaa varten tulee valita Tapahtumahinta-kohta.  
 
Huonehinnat ovat henkilöperusteisia: 
1 h 2 hh:ssa 42,50 €/hlö  
1 hh  85 €/hlö.  
Lisävuode 15 €/hlö (120 cm vuodesohva), vauvan matkasängystä ei veloitusta. 

 

SUKUHAAROJEN OMAT TAPAAMISET 

Mikäli sukuhaarat tai perhekunnat haluavat omia tapaamisia, olkaa yhteydessä suoraan Kuusamo-

hotelliin myyntineuvottelija Saara Hietalaan p. 08 8593300. Varattavissa on mm. saunamaailma 

KarhuSauna, ulkoporeallas ja grillimaja. KarhuSaunaan mahtuu max 15 henkilöä ja hinta on 25 

€/hlö. Myös muita tiloja löytyy – kannattaa kysyä hotellilta suoraan. 
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Sukuhaarat voivat myös suunnitella luontoretkiä tms. Näistä kannattaa olla yhteyksissä Tero 

Ahavaan, sähköposti arktsto.ahava@kolumbus.fi tai p. 040 5164 332. 

MATKA KUUSAMO-PISTOJÄRVI-UHTUA-KUUSAMO 29.7.-1.8.2018 

Matkan ohjelma rakentuu tarkemmin kevään aikana. Matkan tiimoilta voit olla yhteyksissä Jarmo 

Juujärveen, sähköposti jarmo.juujarvi@pp.inet.fi tai p. 040-5568410 

 

Toivottavasti innostut lähtemään mukaan ja saat mukaasi joukon lähipiiriäsi – näin saamme 

sukuyhteyden jatkumaan!  

Olet lämpimästi tervetullut! 

Afanasjeff-sukuseura ry:n hallitus 

 

Tässä hallituksen jäsenten yhteystiedot: 
Terttu Louhikoski-Alasuutari, sihteeri@afanasjeff-sukuseura.comlouhikoskialasuutari@gmail.com, 
p. 040 357 8150 
Jouko Autio, jouko.autio@pp.inet.fi, p. 040 514 2823 
Tero Ahava, arktsto.ahava@kolumbus.fi, p. 040 5164 332 
Esa Harju, studioelmerson@gmail.com, p. 0400 580005 
Seppo Laitinen, seppo.laitinen52@gmail.com, p. 0400 969300 
Soila Rantanen, soila.rantanen@gmail.com, p. 040 746 8943 
Jarmo Juujärvi, jarmo.juujarvi@pp.inet.fi, p. 040 5568410 
Timo Alanne, timar.alanne@gmail.com, p. 040 5913291 
Eija Korkala, eijan.oma.posti@gmail.com, p. 040 722 0240 
Antti Evesti, antti.evesti@gmail.com, p. 040 746 8943 
Arja Penttinen, arja82@hotmail.com, p. 040 510 6141 
Leena Autio, Leenamar.autio@pp.inet.fi, p. 040 8450530 
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