“PikkuKakkonen”
Kakkosten sukuyhdistyksen kahdeskymmenesensimmäinen lehti

Hyvät sukulaiset
Kulunut kevät on ollut vilkasta politiikan rintamalla. On käyty eduskuntavaalit. Tulos oli sikäli yllättävä, ettei yksikään puolue ylittänyt 20%:n
rajaa. Hallitusneuvotteluista ennakoitiin vaikeita. Tätä kirjoittaessani
hallitusneuvottelut olivat käynnissä
ja eurovaalit tulossa. Mielenkiintoista nähdä miten vaalilupaukset
lunastetaan, otetaanko lisää velkaa
vai kiristetäänkö veroja.

Karjalaan.
Seija Pelvas kertoo
sivuillamme
kar jalaisuudesta ja Karjalan liiton toiminnasta.
Tämän kertaiseen lehteemme olen
onnistunut saamaan neljältä nuorelta kertomukset omista harrastuksistaan. Toivoisin kovasti, että
jatkossa jäsenemme osallistuisivat
lehden tekoon. Juttujen aiheina
voisivat olla mm. perhejuhlat, harrastukset, haastattelut jne. Suurin
toiveeni olisi se, että joku minua
nuorempi henkilö ottaisi PikkuKakkosen toimittamisen tehtäväkseen.
Joukossamme on varmasti siihen
kykeneviä ja osaavia henkilöitä.

Ilmastonmuutos tuo koko ajan uusia ulostuloja. Metsiä ei saisi hakata,
punaista lihaa ei saisi syödä, polttonesteitä käyttävillä autoilla ei saisi
ajaa, edessä taitaa olla ankeat ajat.
Sukuyhdistykselläkin on ”vaalit”
tulossa kun heinäkuussa tapaamme
Saarilassa varsinaisen kokouksen
Toivottavasti kesästä tulee sopimerkeissä.
van lämmin ja muutenkin mukava.
Suomen kesä on täynnä erilaisia ta- Toivon myös, että mahdollisimman
pahtumia. On kesäteatteria, musiik- moni saapuisi sukutapaamiseen
kijuhlia, kyläjuhlia, taidenäyttelyitä Saarilaan.
jne. Taidenäyttelyistä voin suositella
ainakin kahta näyttelyä, joista on juttua toisaalla lehdessämme. Kakkos- Hyvää kesää kaikille!
ten suvun juuret juontuvat vahvasti Eero

SUKUTAPAAMINEN
Kakkosten sukuyhdistys ry:n sukukokous ja sukutapaaminen pidetään lauantaina
27.7.2019 klo 12 alkaen Saarilan maatilamatkailutilalla Polvijärvellä, Hanintie 14.
Ohjelmassa:
-

ilmoittautuminen klo 12.00 alkaen
tervetuloa klo 12.30
musiikkia
sukukokous, sääntömääräiset asiat
lounas klo 13.30
kahvi ja vapaata seurustelua

Kokouslounas ja kahvi 35,00 euroa/henkilö, 4-12-vuotiaat puoleen hintaan, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi, erikoisruokavaliosta mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.
Lounas sisältää Saarilan pitopöydän
- kala- ja lihaleikkeleitä, salaatteja ym.höysteitä
- karjalanpiirakoita ja munavoita, leivät ja levitteet
- karjalanpaistia tai porsaanfilettä, lihapullia, uuni- tai savukalaa
- perunoita, kauden juureksia, kasvislaatikkoa
- maito, kotikalja, mehu, vesi
- marjainen jälkiruoka
Kahvia, kakkua, pikkuleipiä ja kotipullaa.
Ruuat ovat kotitekoisia, lähiruokaa ja osittain
luomua sekä laktoosittomia ja gluteenittomia.
Saarilassa on kotieläinpiha ja satupolku lapsia varten.
Saarilassa on tarjolla mökkimajoitusta. Lähiseudun majoituspaikkoja löytyy Huhmarin lomakeskuksesta ja Joensuun hotelleista.
Ilmoittautuminen 5.7.2017 mennessä maksamalla 35 euroa/henkilö Kakkosten sukuyhdistys ry:n
tilille Nordea FI5610403500363472, lapsista 4-12 v. 17,50 euroa. Soitelkaa, jos on jotain kysyttävää. Ilmoitattehan erikoisruokavaliot, allergiat tms. ja mahdolliset alle 4-vuotiaat lapset suoraan meille:
Eila Hyvärinen
Leena Kakkonen
Eero Kakkonen

hyvaeila@gmail.com 		
puh.040 7276745
leenam.kakkonen@elisanet.fi puh. 050 3728622
eero.kakkonen@elisanet.fi
puh. 0400 679328.

Linkit: www.saarila.com

Karjalaisuus on yhteisöllisyyttä
Karjalan Liitto kokoaa
yhteen myös sukuseuroja
Karjalan Liitto perustettiin talvisodan päättymisen jälkeen ajamaan siirtokarjalaisten asioita
muun muassa asuttamiseen liittyvissä asioissa.
Nyt lähes 80-vuotiaana Karjalan Liitto on elinvoimainen karjalaisuuden foorumi. Se edistää
karjalaista kulttuuria, tuo esille karjalaisen identiteetin suomalaisuudessa ja ylläpitää vuorovaikutusta Karjalan alueeseen. Karjalan Liitolla
on kolme toiminta-aluetta; kulttuuri, historia ja
karjalaiset juuret. Kaiken toiminnan tavoitteena
on edistää karjalaisuutta ja sen elinvoimaisuutta, ja tuoda näin lisäarvoa koko yhteiskunnalle.
Karjalaisuus on olennainen osa suomalaisuutta.
Karjalan Liitto on karjalaisten yhteisöjen keskusliitto, johon kuuluu 15 piiriä, Karjalaisten
Pitäjäyhdistysten Liitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto sekä lähes 400 jäsenyhdistystä eri
puolilla Suomea ja ulkomailla. Liittoon kuuluu
Karjala-seuroja, pitäjäseuroja ja sukuseuroja
sekä harrastusseuroja, kuten kuoroja ja harrastajateattereita. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on
lähes 30 000.
Karjalaisuus on sukupolvien ketju

Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys, elämänmyönteisyys.
Karjalaisuus on tärkein arvo, joka kulkee sukupolvelta toiselle. Karjalanpiirakka on karjalaisen
ruokakulttuurin helmi, sen tekemisen taito siirtyy vanhemmilta lapsille. Karjalaisissa perheissä
muun muassa rotinat, virpomisperinne sekä lorut
ja erilaiset sanonnat kulkevat sukupolvelta toiselle. Vahva itsetunto kumpuaa omista juurista.
Karjalan Liiton kaikki toiminta liittyy karjalaisuuteen ja sen edistämiseen. Karjalaisuus on
”sie, mie ja myö yhessä -fiilis”. Karjalan Liitto
on ihmisten kohtaamiseen perustuva kaikille
karjalaisuudesta kiinnostuneille tarkoitettu järjestö. Karjalainen yhteisöllisyys on vuorovaikutteista, vieraanvaraista, avointa ja suvaitsevaa.
Myönteinen elämänasenne, mukautumiskyky,
tunteiden jakaminen ja toisesta välittäminen
kuuluvat kiinteästi karjalaisuuteen.
Sukuseura on osa laajempaa
karjalaista yhteisöä
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto (KSYL)
on karjalaisten sukuseurojen piiriorganisaatio

Karjalan Liitossa. KSYL kuuluu tärkeänä osana Karjalan Liiton toimintaan. Sukututkijoiden
verkostoihin osallistuminen, informaation jakaminen sukututkimukseen ja sukuseuratoimintaan liittyvistä asioista Karjalan Liiton kautta
ovat KSYL:n toimintaa. Yhteistyönä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton kanssa järjestetään
Karjalaiset suku- ja pitäjämarkkinat Karjalatalolla Helsingissä. Lisäksi KSYL järjestää tilaisuuksia, joiden aihepiirinä ovat karjalaisiin sukuihin
kohdistuva sukututkimus sekä kotiseutu- ja perinnetyö. Karjalan Liitossa ja KSYL:ssä on jäseninä lähes 60 karjalaista sukuyhteisöä, muun
muassa Kakkosten sukuyhdistys ry.

Jäsenedut
henkilöjäsenille:

-Karjalan Kunnaat -jäsenlehti tai vaihtoehtona
verkkolehti neljä kertaa vuodessa. Karjalan
Kunnaissa on kiinnostavia artikkeleita karjalaisuudesta sekä Karjalan Liiton ajankohtaisia
asioita.
-Karjala-kortti, jolla saa alennuksia Karjalaisten
kesäjuhlien® pääsylipuista, liiton järjestämistä seminaareista, tapahtumista, koulutuksista,
matkoista, liiton tuotteista verkkokaupassa ja
myymälässä sekä piirien alueellisesti sopimista
liikkeistä.
-Lisäksi jäsenet saavat alennusta Karjalatalon tilavuokrista. Jäsenet saavat alennuksia yhteistyöEdulliset pääsyliput Karjalaisille
kumppaneiden tuotteista: mm. Viking Line, Lokesäjuhlille® ja muita jäsenetuja
malinja, Holiday Club, SKS, Instrumentarium,
Karjalan Liiton jäsenedut sukuyhteisöille: Kar- HF-klinikka.
jalan Liitto tarjoaa jäsenyhteisöilleen ilmaista
verkkosivutilaa sekä jäsenseuratunnukset jäsenrekisterin käyttöön. Liitto toteuttaa järjestökoulutusta. Jäsenyhteisöt saavat seurakohtaisia Ilo kuulua karjalaisiin!
alennuksia liiton tuotteista sekä alennusta Karja- Seija Pelvas
latalon tilavuokrista. Karjalan Liiton jäsensuku- Karjalan Liitto ry
seurat voivat osallistua Karjalaisten kesäjuhlien
kulkueeseen kyltein ja lipuin.
www.karjalanliitto.fi

Onnea sukuyhdistyksen
jäsenille
Tiedot perustuvat sukuyhdistyksen jäsenrekisteriin, kaikilla jäsenillä ei
ole syntymäaikaa rekisterissä tai he eivät halua niitä julkaistaviksi.

Markku Piipponen, 60v., Joensuu

Eero Kakkonen, 70v., Jyväskylä

Erkki Kakkonen, 75v., Porvoo

Raija Vassinen, 70v., Jyväskylä

Mauri Kakkonen, 80v., Kitee

Katri Tuominen, 80v., Helsinki

Taidenäyttelyitä
Nykytaiteen museossa Kiasmassa Helsingissä on 28.7.2019 asti meneillään
oleva Iiu Susirajan (sukukirjan taulu
425) Kuivakka ilo -näyttely. Näyttelyssä on esillä Iiun tuotantoa kymmenen
vuoden ajalta. Esillä on niin valokuvia
kuin myös videoita. Teoksissa Iiu esiintyy itse mukanaan ruokatarvikkeita,
siivousvälineitä sekä kodin esineitä.
Iiu on valmistunut kuvataiteen maisteriksi 2018 Kuvataideakatemiassa.
Suomen lasimuseossa Riihimäellä
on menossa Professori Oiva Toikan
taidetta esittelevä Oivan ihmemaassa
näyttely 10.5-18.8.2019. Näyttelyssä
on esillä suuri kattaus mitä hienoimpia ja ihmeellisempiä taideteoksia.
Valtaosa näyttelyn teoksista kuuluu
kauppaneuvos Kyösti Kakkosen taidekokoelmaan.

Sukukirja IsoKakkonen I
Sukukirjan ensimmäinen painos on loppunut. Toinen painos esim. 50
kpl voidaan teettää, mikäli löytyy riittävä määrä kirjan tilaajia. Toisen painoksen kirjan hinnaksi tulisi 100 euroa lisättynä postituskuluilla/ kappale. Toisen painoksen halvempi hinta selittyy sillä, että kirjan taitto- kustannukset jäävät pois.
Ennakkotilauksia voi tehdä:
Leena Kakkonen
050 372 8622
leenam.kakkonen@elisanet.fi
tai
Eero Kakkonen
0400 679 328
eero.kakkonen@elisanet.fi
Muutokset ja lisäykset sukutietoihin
Muutokset ja lisätiedot voi lähettää osoitteeseen:
Jouni Kakkonen
Läntinen Pitkäkatu 20 C 40, 20100 Turku
jouni.ju.kakkonen@luukku.com
Muutokset jäsenrekisteriin
Muistathan ilmoittaa mahdolliset osoite- yms. muutokset
Leena Kakkoselle
Hirvirinne 2 A 2, 40520 Jyväskylä
leenam.kakkonen@elisnet.fi
puh 050 372 8622

TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2018
Hallituksen jäseninä ovat toimineet
puheenjohtajana Eero Kakkonen, jäseninä Eero Autere, Eila
Hyvärinen , Jouni Kakkonen, Kyösti Kakkonen ja Raija Vassinen. Hallituksen sihteerinä toimi Leena Kakkonen.
Hallitus kokoontui yhden kerran.
Tilin/toiminnantarkastajana toimi Timo Kakkonen.
Varsinainen kokous
Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 21.7.2018 Jyväskylässä Säynätsalon kunnantalolla. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Tilikauden 2017 ylijäämä 332,47 euroa
päätettiin siirtää voitto/tappiotilille. Hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus.
Kokoukseen osallistui 15 jäsentä.
Jäsenmaksuksi vuodelle 2018-2019 vahvistettiin 25 euroa/aikuisjäsen, alle 18-vuotiaat 10 euroa sekä alle 10-vuotiaat 0 euroa. Ainaisjäseneksi liittyvän jäsenmaksuksi vahvistettiin liittymishetkellä voimassa oleva maksu kymmenkertaisena.
Sukuyhdistyksen hallitukseen valittiin Eero Kakkonen puheenjohtajaksi ja jäseniksi Eero Autere, Eila Hyvärinen, Jouni Kakkonen, Kyösti Kakkonen ja Raija Vassinen.
Jäsenmäärä
Vuoden lopussa 2018 yhdistyksessä oli 141 jäsentä.
Ansiomitali
Varsinaisessa kokouksessa luovutettiin Jouni Kakkoselle Suomen Sukututkimusseuran myöntämä Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitali. Esityksen ansiomitalin myöntämisestä Jouni Kakkoselle teki Kakkosten sukuyhdistys ry:n hallitus Erkki
Kakkosen ehdotuksesta.
PikkuKakkonen
Sukuyhdistyksen lehti ilmestyi kaksi kertaa. Lehden päätoimittajana toimi Eero Kakkonen.
Hallitus

Lapset harrastavat
Miltäpä kuulostaa, Jyväskyläläisen Kakkosen perheen viidestä lapsesta neljällä vanhimmalla on useampi liikuntaan liittyvä harrastus. On erilaisia tansseja, yleisurheilua, jalkapalloa, futsalia, pesäpalloa ja salibandya. Harjoituksia riittää jokaiselle arkipäivälle, osittain
viikonlopuille. Arkipäivien harjoitukset ajoittuvat koulun jälkeen klo 17-21 väliselle ajalle.
Osa harjoituspaikoista sijaitsee bussireittien varrella, mutta suurimpaan osaan täytyy vanhempien hoitaa kuljetus. Voipa käydä joskus niin, että pitäisi olla samaan aikaan kahdessa
eri paikassa, silloin voivat isovanhemmatkin päästä kuljettajaksi. Viikonloppuisin on usein
pelejä ja turnauksia joko Jyväskylässä tai sitten eripuolella Suomea. Seuraavassa lapset
itse kertovat harrastuksistaan

Silja, 11 vuotta
Minä harrastan katutanssia Gradian tanssiopistolla.
Olen harrastanut sitä vuoden ajan. Käyn siellä kerran
viikossa tiistaina. Harkat kestävät tunnin ajan. Pidän
harrastuksesta, koska tykkään esiintyä ja tanssia. Pidän
myös siitä, kun siellä on paljon kavereita ja kiva opettaja.
Menen harkkoihin aina bussilla meno- sekä tulomatkat.
Meillä on kevät- sekä joulunäytökset, tulevassa kevätnäytöksessä esitämme Tarzaneita ja Janeja.
Toisena harrastuksena minulla on yleisurheilu. Olen
talven aikana käynyt yleisurheilukoulussa. Harjoitukset
ovat kahdesti viikossa noin tunnin. talviharjoitukset
ovat nyt loppuneet. Kesällä yleisurheilukoulua on kerran viikossa. Talvella harjoittelimme Hipposhallissa.
Kesällä treenit ovat Harjun yleisurheilukentällä. Eniten
tykkään korkeushypystä, mutta harjoittelemme sitä minun mielestäni liian harvoin.
Uutena harrastuksena olen aloittamassa jalkapalloa.
Olen ilmoittautunut JyPK:n kortteliliigaan. Harjoitukset alkavat viikolla 20 ja ovat kerran viikossa. Olen jo
saanut juomapullon, pelipaidan, pallon sekä harkkapussin. Ajattelen, että jalkapallo voisi olla minusta kivaa.

Joona, 13 vuotta
Harrastan salibandya ja pesäpalloa. Salibandya harrastan joukkueessa O2 D1 valkoinen
05 pojat. Salibandya olen harrastanut 3 vuotta.
Tykkään salibandystä siitä, että se on joukkuelaji, siinä on pelejä vastustajia vastaan. Tykkään
myös siitä, että se on fyysinen laji. Siinä tarvitsee voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja pallotaituruutta. Aloitin salibandyn, koska minun kaverit
harrastivat sitä ja sillä tavalla minua rupesi kiinnostamaan laji.
Pesäpalloa olen harrastanut yli 1 kauden. Pelaan
joukkueessa D1-D2 pojat Kiri & Kirittärissä.
Sitä ennen olen harrastanut pesäpalloa pesäpallokoulussa, joka on hyvä paikka tutustua pesäpalloon lajina. Pesäpallossa minua kiinnostaa laji

itsessään. Siinä on hauskaa heittää, lyödä ja ottaa
kiinni palloa sekä taistella vastustajaa vastaan.
Molemmat lajit ovat raskaita ja niiden eteen joutuu tekemään työtä. Salibandyssä kausi on talvella, jolloin on pelejä. Peleissä on hauska pelata.
Pelissä välillä voittaa ja välillä häviää, mutta silti
jokaisesta pelistä oppii jotain. Pesäpallossa kausi
on kesällä, joten harjoittelen kesällä pesäpalloa
ja talvella salibandya. Pesäpallossa on hauskaa
peleissä se, että joutuu antamaan kaiken irti ja
laittamaan kroppaa likoon. Molemmissa Lajeissa on kivaa, että onnistuu ja saa kehuja. Kaikki
pelit voitetaan tai hävitään joukkueena. Pesäpallossa olen hyvä lyömään vaihtolyöntejä ja ulkopelissä olen ihan ok. Salibandyssa olen hyvä
puolustamaan. Pesäpallossa lempipaikka on ulkona kolmos- tai kakkospolttaja tai -vahti. Sisällä
lempinumero on 3 tai 4. Salibandyssa lempipelipaikka on vasen tai oikea pakki.

Saana, 15 vuotta
Pelaan jalkapalloa JyPK-nimisessä joukkueessa
Jyväskylässä. Olen pelannut jalkapalloa n. 4 vuotta, aina JyPK:ssä. Pelasin ensin 2003 syntyneiden
tyttöjen kaverijoukkueessa. Sieltä vaihdoin 2004
syntyneiden tyttöjen kilpajoukkueeseen. Nykyään pelaan JyPK:n B16 joukkueessa. Pelaan
laitapuolustajan, yleensä vasemmalla. Pelaamme
11 vastaan 11 pelejä aikuisten kentällä. Joukkueessamme on 2003 ja 2004 syntyneitä tyttöjä.

Harjulla ja talvisin Hippoksella. Harjoituksia on
yleensä neljä kertaa viikossa. Viikonloppuisin on
melkein aina peli jossain päin Suomea tai turnaus.
Harjoituksissa meillä on erilaisia teemoja jalkapalloon liittyen, esim. murtautumista tai maalintekoa. Harjoittelemme myös erikoistilanteita
(esim. kulmapotkuja) ja niiden puolustamista.

Tykkään harrastaa jalkapalloa, koska siinä saa
haastaa itseään monipuolisesti ja nautin sen pelaamisesta hyvin paljon. Tavoitteena minulla olisi päästä aluejoukkueeseen pelaamaan ja nousta
myös parempiin joukkueisiin. Unelmani olisi
Pelaamme kahta eri sarjaa. Toinen on C15 Puo- päästä pelaamaan junnujen maajoukkueeseen ja
lensuomenliiga, jota pelaamme 2004 syntyneillä johonkin naisten liigajoukkueeseen.
tytöillä. Toinen taas on Suomen B-tyttöjen ykkösdivari, jota pelaamme koko joukkueella yh- Jyväskylässä jalkapalloa voi harrastaa melkein
dessä (eli 2003 ja 2004 syntyneillä tytöillä).
minkä ikäinen vaan. Ihan pienille löytyy kortteliliigajoukkueita ja myös aikuisille on omia harPallolliset harjoitukset meillä on talvella Vehka- rastejoukkueita.
lammen kuplahallissa ja kesäisin Viitaniemen tai
Vehkalammen ulkonurmella. Pakollisten har- Talvella kävin kokeilemassa futsalia, mutta sen
joitusten lisäksi meillä on yhdet voimaharjoi- suhteen suunnitelmani ovat vielä auki. Minut
tukset ja yleensä ennen palloharjoituksia meillä kutsuttiin futsalleireille, mutta en ole vielä pääton myös fysiikkaharjoituksia, esim. nopeutta tai tänyt niiden suhteen mitään, koska jalkapallo vie
nopeuskestävyyttä. Fysiikka on yleensä kesällä tällä hetkellä niin paljon aikaani.

kuitenkin paljon eroja normaaliin tanssitunnilla
pyörähtelyyn. Yleisölle tanssiessa tuntuu aivan
erilaiselta tulkita koreografiaa ja ilmaista siihen
liittyviä tunteita. Tuntuu ihanalta vetää pitkään
Olen harrastanut tanssia nyt kohta kuusi vuot- treenattu koreografia täysillä. Pitkän harjoittelun
ta. Aloitin tanssin JAO:lla, nykyisellä Gradialla, tuloksena esiintyminen tuntuu varmalta ja palsyksyllä 2014 aloitettuani kuudennen luokan kitsevalta.
koulussa. Päädyin tanssitunneille JAO:lle kaverini kautta. Olin ajatellut tanssin aloittamista jo Tanssi on minulle tärkeä laji ja koen saavani siitä
aiemmin, mutta se oli jäänyt lähinnä ajatuksen paljon irti. Liikunnanilon ja esiintymisen lisäksi
tasolle, sillä sopivaa tanssilajia ja -ryhmää oli vai- olen saanut tanssista kavereita, itsevarmuutta ja
kea löytää. Kuullessani, että kaverini oli aloitta- paljon uusia taitoja, kuten liikkuvuutta. On ihamassa hip hoppia, päätin lähteä mukaan kokei- naa huomata, miten kehittyy tanssijana ja saada
lemaan. Muutaman tunnin jälkeen ilmoittauduin palautetta kehittymisestään!
tanssitunnille vakituiseksi harrastajaksi.

Salla, 17 vuotta

Kahden ensimmäisen vuoden ajan hiphop-treenejä oli vain kerran viikossa ja harrastin samalla muita urheilulajeja. Kolmantena vuonna
hiphop-tuntien määrä nousi kahteen ja päätin
lisäksi ottaa lukujärjestykseeni nykytanssitunteja. Lopulta hiphop jäi täysin pois ja nykytanssista
tuli niin sanottu pääaineeni. Nykyään harrastan
nykytanssin lisäksi balettitekniikkaa ja show- ja
jazz-tanssia. Treenejä minulla on yhteensä seitsemät viikossa.
Olen tykännyt tanssista todella paljon alusta asti.
Pariin vuoteen on mahtunut toki muutamia viikkoja, erityisesti kolmantena vuonna, jolloin on
tuntunut, ettei treeneissä käyminen juuri huvittaisi. Nykyään harkat ovat kuitenkin aina päivän
kohokohta, jota odotan koko päivän innolla.
Treenausintoa lisäävät hyvät välit tanssinopettajien kanssa. Minulla on hyvät erittäin läheiset
välit tanssinopettajiini ja keskustelemme heidän
kanssaan myös tanssiin liittymättömistä asioista.
Treenien lisäksi tanssissa pidän esiintymisestä.
Alussa en tykännyt esiintymisestä ollenkaan,
mutta nykyään se on yksi lempiasioistani tanssissa. Suosikkejani ovat katselmukset. Vaikka tanssiminen on aina kivaa, on lavalla esiintymisessä

Kakkosten sukuyhdistys
Hallitus
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Kyösti Kakkonen
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kyosti.kakkonen@k2.fi
Eila Hyvärinen
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puhelin 040 7276745
eila.hyvarinen@elisanet.fi
Jouni Kakkonen
Läntinen Pitkäkatu 20 C 40, 20100 Turku
puhelin 040 5670407
jouni.ju.kakkonen@luukku.com
Raija Vassinen
Lähdetie 1, 40530 Jyväskylä
puhelin 050 5936220
raija.vassinen@gmail.com
Eero Autere
Aittarivi 6 as 7, 01660 Vantaa
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Hallituksen sihteeri ja jäsenrekisteri
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PikkuKakkosen toimitus
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Sukututkimus
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Aikuisjäsen
25 eur/v, lapsi (alle 18 v.) 10 eur/v
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