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Sukuseuran 30 v. juhlakokous!
Sukuseuran juhlakokous on heinäkuun lopulla lauantaina 27.7.2019.
Tule juhlistamaan päivää!
Muista maksaa jäsenmaksu 20 € 30.4.2019 mennessä. Viitenumerosi on etunimesi jälkeen paperikirjeen
osoitteessa. Sähköisessä jakelussa viitenumero on liitteessä. Tili on FI3615443000000526
Sukuseuraan kuuluminen on sitoutumista omaa lähisukua suurempaan yhteisöön. Seuran kokouksiin ja
tapahtumiin kannattaa kuitenkin houkutella aktiivisesti juuri sitä omaa lähisukua. ”Valmiiksi” järjestetty
tapahtuma on juuri sellainen, jossa voi omankin lähisuvun tapaamisiin saada uutta elävää sisältöä. Yhteiset
kokemukset yhdistävät. Harkitse vaikka jättäväsi omat tai puolison syntymäpäivät väliin. Kerrot vaihteeksi
lähisuvulle: ”Meidän kuluvan vuoden syntymäpäivät järjestetään ’hyvän sään aikaan’ sukukokouksen
yhteydessä. Siellä on tarjolla lounasta, kahvia ja muutakin ohjelmaa. Meitä voi juhlistaa tulemalla paikalle.”
Näin voit ottaa etäisyyttä järjestelyhässäkästä ja keskittyä olennaiseen – sukutapaamisiin.
Tervetuloa sukuseuran juhlakokoukseen Kylpylähotelli Kuntorantaan Varkauteen (http://www.kuntoranta.fi/)
lauantaina 27.7.2019. Kylpylähotellin osoite on Kuntorannantie 14, 78400 Varkaus. Ilmoittautumisia ja
kirjatilauksia ottaa vastaan Pirjo Vepsäläinen pirjo.virpa@gmail.com puhelin 040 5913 350.
Sukuseuran toiminta on ollut parina viimevuonna vilkkaampaa kuin aikaisemmin. Hallitus on onnistunut
järjestämään ”pakollisten” sääntömääräisten kokousten lisäksi ”välikokouksia” tai tapahtumia. Olemme
risteilleet Kallavedellä ja vierailleet Uudessa Valamossa.
Onko jäsenistön toiveena jatkaa näitä
”ylimääräisiä” tapahtumia? Mikä olisi sopiva tapa ja keino saada lisää toimintaa koko jäsenistöä varten?
Toivon koko jäsenistön miettivän mitkä olisivat juuri sinulle mieluisia toimintamuotoja – mitä haluaisit
järjestettävän sukuseuran toimesta. Kaikkein paras idea on tulla itse mukaan ja lupautua vaikka jonkin
yksittäisen tapahtuman tai matkan järjestelyyn. Kesän juhlakokouksessa sovitaan (juhlimisen lisäksi)
tulevien vuosien toimintasuunnitelmasta. Toimintaan voi osallistua hallitusjäsenenä tai vaikka vain tietyn
tapahtuman tai matkan järjestelyryhmän jäsenenä.
Nykyisessä hallituksessa on pitkään toimineita
hallitusjäseniä ja olen kuullut heiltä pyyntöjä ”Josko saisin luvan luovuttaa hallituspaikan jollekin uudelle
jäsenelle.” Kaikki apu järjestelytehtäviin otetaan kiitollisuudella vastaan. Sukuseura on juuri jäsentensä
näköinen ja toimii vain jäsenten aktiivisuuteen perustuen.
Merkittävä osa sukuseuran toimintaa on perinteisesti ollut sukututkimus. Tutkiminen on aikavievää puuhaa
ja vaatii sinnikkyyttä. Meitä on onnistanut – seuramme hyväksi on työskennellyt moni sukututkija jokseenkin
täysiviikkoisesti ihan talkootyön hengessä. Tutkimus ja selvitykset ovat tuottaneet jo yhden julkaistun
sukukirjan ”Tulentähteitä”, jonka painos on jo kauan sitten loppuunmyyty. Tälle juhlavuodelle ponnistellaan
uutta päivitettyä ja laajempaa sukukirjaa ”Tulentähteitä II”.
Tavoite on julkaista kirja kesän
juhlakokouksessa. Sukukirjamme uuteen painokseen tiedot hankkineiden sukututkijoiden työpanos on ollut
käsittämättömän suuri. Tälle sukututkijoiden ydinjoukolle toivon sukuseuran juhlakokouksen myöntävän
kunniajäsenyyden. Toivottavasti saamme vielä tälle työlle innokkaita jatkajia.
Uuden kirjan myynti perustuu ennakkotilauksiin. Ennakkoon maksetut kirjat toimitetaan sukukokouksessa tai
sitten postitetaan tilaajalle (postimaksu). Valistunut arvaus kirjan hinnasta on 100 € +/- 30 €. Painoksesta ei
tule kovin suurta. Seuralla ei ole käteisvaroja sijoittaa kirjavarastoon, joten ennakkotilaus on varmin tapa
saada kirja itselle.
Tervetuloa sukuseuran syntymäpäiville
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