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Tämä on Kihlman-sukuseura ry:n tiedotuslehti. Tämä jaetaan sukuseuran kaikille  jäsenille.  
Jäseniä ovat ne, jotka ovat maksaneet seuran jäsenmaksun. Jäsenmaksu on perhekohtainen

. 
Kihlmanin suvun lasketaan alkaneen vuonna 1762 syntyneestä Fredrik Henricinpoika Spofista, josta 

tuli Suomusjärven Kitulan Mikkelin rusthollin rakuuna ja sai tällöin sotilasnimekseen Kihlman.

Jäsenmaksun maksaminen

Jäsenmaksun maksaminen on perinteisesti 
jäänyt jäsenien omalle vastuulle ilman, että siitä 
on erikseen muistutettu. Tämä järjestelmä ei ole 
näyttänyt kuitenkaan toimivan.

Jäsenmaksun suuruus on edelleen 8 euroa/
vuosi, mutta kerralla laskutetaan kahden vuoden 
jäsenmaksut eli 16 € kerralla. 

Jäsenmaksuja runsaasti maksamatta

Kausi, jolta jäsenmaksuja nyt peritään on 
vuodet 2013 ja 2014. Kiitokset kaikille niille, jotka 
jo ovat hoitaneet maksunsa.

 Jäsenmaksun voi suorittaa Kihlman-suku-
seura ry:n pankkitilille F190 5441 0320 0122 02 
Tämän tiedotuslehden mukana seuraa jäsenmaksu-
tilisiirto niille, joilta jäsenmaksu on tässä vaihees-
sa maksamatta. Pyydämme maksusuorituksia 
30.11.2013 mennessä.. 

Kerrothan myös lähisukulaisillesi, että suku-
seuraan voi ja kannattaa liittyä. Muistattehan myös 
tarkistaa omat ja lähisukulaistenne tiedot. Tietojen, 
myös osoitteiden, muuttaminen käy nyt helposti 
uuden nettisivuston sähköisillä lomakkeilla.

Vuoden 2014 sukukokous

Vuoden 2014 sukukokous pidetään 17.8.2014 
ja paikaksi on valittu Lohjan Virkkalassa sijaitseva 
Klubitalo, joka on jälleen avannut ovensa vuosien 
tauon jälkeen.

 Lohjan kalkkitehtaalle kuulunut Virkkalan 
klubitalo rakennettiin vuosina 1939-1948, ja se 
edustaa puhdasta funkkistyyliä. Sen suunnitteli 
arkkitehti Gösta Cajanus. Taloa juhlasaleineen pi-
detäänkin vuorineuvos Petter Forsströmin (1877 

- 1967) suurimpana 
sijoituksena Lohjan 
kalkkitehtaan henki-
lökunnan vapaa-ajan 
harrastuksia varten.

Klubitalolla on oma 
tilava pysäköintialue.

Enemmän kuvia täs-
tä historiallisesta ko-
kouspaikasta löytyy 
Klubitalon nettisivul-
tat osoitteesta:
http://www.klubitalo.
com.

Laittakaapa päivä-
määrä jo muistiin 
ja voitte samalla 
järjestää vaikkapa 
serkkutapaamisen 
ottamalla aktiivi-
sesti yhteyttä omiin 
lähisukulaisiinne.



Sukuseuran nettisivut 
uudistuneet

Kihlman-sukuseura ry:n hallitus päätti 
keväällä pitämässään hallituksen kokouksessa 
uudistaa seuran nettisivut. Työ annettiin hallituk-
sen jäsenen Ulla-Maija Sornikiven tehtäväk-
si, joka samalla vastaa jatkossa sivujen päivi-
tyksestä. Sivusto on nyt valmis. Uusi osoite on 
 www.kihlman-sukuseura.net.

Mitä sivustossa sitten on uutta?  

- Sivusto on selkeästi jäsennelty, ja asiat 
 pysyvät  kiinteästi  paikoillaan.

- Sieltä löytyvät myös sähköisesti täytet- 
 tävät lomakkeet sukuseuraan liittymiseksi, 
 sukutietojen keräämiseksi ja täydentä- 
 miseksi, yhteystietojen muuttamiseksi 
 sekä lomake, jolla voi lähettää viestejä 
 hallituksen puheenjohtajalle ja hänen  
 kauttaan koko hallitukselle. 

Hallitus    ottaa   mielellään  vastaan   ideoita   
ja   aloitteita tai muuten vain kuuntelee teidän 
ajatuksianne.

Sivuilta löytyvät tästä lähtien joka toinen 
vuosi järjestettävän sukukokouksen pöytäkirjat.  
Siellä on myös tietoa vaakunasta ja hallituksen 
ajatuksia sen hyödyntämisestä, 

Kuva-arkiston anti on vielä kevyt, mutta 
jatkossa toivottavasti sinnekin löytyy sisältöä.

Sukupuu on rakennettu

Koska hallitus päätti kevään kokouksessaan, 
että sukukirjasta ei oteta ainakaan toistaiseksi 
uutta painosta, niin nettisivuille on koottu tietoa 
viidestä ensimmäisestä sukupolvesta. Kolmesta 
ensimmäisestä sukupolvesta on rakennettu “suku-
puu” ja kahdesta seuraavasta sukupolvesta tiedot 
on koottu ja listattu sukupolvittain. 

Hanke sukuvaakunan hyödyntämiseksi
Vaakunan hyödyntämisestä esim. solmioneulassa, sormuksessa ja pinssissä on keskusteltu suvun 

jäsenen kultaseppämestari Karri Kallion kanssa. Hänelle on annettu suunniteltavaksi vaakunan muok-
kaaminen tarkoitukseen sopivaksi. Sen jälkeen kirkkonummelainen Raiskisen koruvalimo tekee vaaku-
nasta  mallinnuksen eli muotin. Kultaseppämestari Kallio viimeistelee sormukset, kravattineulat ja pinssit. 
Kun ollaan niin pitkällä, että suvun jäsenet halutessaan voivat tilata näitä tuotteita, niin tilaukset hoituvat  
nettisivujen kautta.
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