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Vainikat kokoontuivat 
Mäntyharjulla

Vainikan sukuseuran kesätapaaminen kokosi Taidekeskus Salme-
laan 40 hengen joukkion. 

Vainikan Sukuseura ry:n kesätapaaminen järjestettiin Taidekes-
kus Salmelassa sunnuntaina 4.8. Onnistunutta retkipäivää vietettiin 
kauniin taiteen äärellä auringon paistaessa täydeltä terältä. Taide-
keskuksen toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala toivotti Vainikat 
tervetulleiksi saksofonin sävelin. Tämän jälkeen tutustuttiin op-
paiden johdolla kaikkiin kesän näyttelyihin sekä idyllisen miljöön 
historiaan. Myöhemmin ohjelma jatkui ruokailulla Mäntyharjun 
Nuorisoseurantalolla.

Sukututkimus edistyy
Sukuseuran hallituksen jäsen, sukututkimusvastaava Aija Tikka 

on perehtynyt ansiokkaasti Vainikan suvun vaiheisiin. Hän esit-
teli retkiväelle laatimiaan sukupuita, jotka käsittävät jo useita eri 
sukuhaaroja. Paikalla oli myös sukuseuran kunniajäsen Annikki 
Abrahamsson, joka tiesi kertoa, että varhaisimmat maininnat Vai-
nikka-nimisistä ovat ilmenneet jo 1520-luvulla. Vainikan suvun tut-
kiminen ja taltioiminen etenee yhteistyössä sukulaisten kesken ja 
kaikki mahdollinen lisätieto on tervetullutta.

Vainikan Sukuseuralla on tällä hetkellä noin 120 jäsentä ja määrä 
kasvaa jatkuvasti.  Seuralla on aktiivista toimintaa, muun muassa 
kesätapaamisia järjestetään vuosittain ja sukukokous kolmen vuo-
den välein. Myös internetsivujen kautta tulee paljon yhteydenottoja 
ja uusia jäseniä. Edellinen sukukokous pidettiin Lahden Messilässä 
vuonna 2011, joten seuraava kokous on kesällä 2014. Seuran halli-
tuksessa puhetta johtaa Juha Vainikka.
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Sara Vainikka
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Vainikat kokoontuivat ryhmäkuvaan Mäntyharjun Nuorisoseuran-
talolla onnistuneen ja pidetyn retkipäivän päätteeksi. Kesällä 2014 
tapaaminen järjestetään sukukokouksen merkeissä.

Vierailijoita retkeilyreitillä
RIFCI-hankkeen kansainvälisyys myös jokialueiden virkistyskäytössä 
konkretisoitui Myötätävirtaan yhdistyksen edustajille, kun Venäjän 
puolella hankkeessa toimivat henkilöt, ympäristöpäällikkö Eugeni 
Tsoi ja asiantuntija Anna Kagramanjan tutustuivat Alajoen var-
relle rakennettuun retkeilyreittiin mainiossa kesäsäässä 6. elokuu-
ta. Vierailun suomalaisina isäntinä toimivat Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen edustajat tulkki Pauli Haimi ja suunnittelija Anna 
Lindgren. Vierailun ruokailutauolla Kiekan taukopaikalla ryhmä 
nautti Saara Merrittin valmistaman maittavan luontolounaan josta 
kovasti tykättiin. Kuvassa vasemmalta Pauli Haimi, paikallisopas 
Sauli Vainikka, Anna Lindgren, Eugeni Tsoi ja asiantuntija Anna 
Kagramanjan. (Kuva Saara Merritt)

Vainikkalan syyspäivänä 1. syyskuuta oli koulun edustalle pystytetty 
monenlaisia myyntikojuja. (kuva Teppo Suhonen)


