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Varsinainen sukukokous 2011
Ensi vuoden elokuussa tulee kuluneeksi kolme vuotta sukuseuramme perustamisesta.
Sääntöjemme mukaan varsinainen sukukokous pidetään kolmen vuoden välein ja silloin
tarkastellaan kuluneen kolmivuotiskauden toimintaa sekä sääntöjen, hyväksytyn toimintasuunnitelman että tilinpidon pohjalta ja päätetään, annetaanko hallitukselle vastuuvapaus.
Sääntöjen määräämien käsiteltävien asioiden joukossa on myös uuden hallituksen valinta
seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi, samoin myös sille evästykseksi annettavasta toimintasuunnitelmasta päättäminen.
Sukukokous pidetään lauantaina 6.8.2011 klo 12 alkaen Kiteen Kulttuuri- ja sivistyskeskus Ilmarisen Kitee-salissa Koulutie 3:ssa. Kun nyt alatte suunnitella ensi vuottanne
merkitkääpä tämä aika allakkaanne tälle tärkeälle kokouksellemme varatuksi.

Vanhat valokuvat
Valokuvanäyttely viime tapaamisessamme Pajarinhovissa sai innostuneen vastaanoton ja
oli hyvä alku suvun historiaa kuvaavan arkiston perustamiselle. Lisää kuvia on kuitenkin
vielä löydettävissä ja jo löydettykin. Myös eräiden sukuhaarojen kuvia ei viime näyttelyyn
ollut saatu lainkaan. Niinpä, hyvät ystävät, jatketaan tätä suvun entistä elämää kuvaavien
valokuvien keräämistä ja koetetaan saada aikaan mahdollisimman kattava kokoelma, jota
sitten myöhemmin mahdollisen sukukirjan kokoamisessakin voitaisiin käyttää hyväksi.
Myös eri sukuhaarojen ja perheiden tarpeisiin tällainen yhteen koottu kuvakokoelma voisi
olla käyttökelpoinen. Ensi kesän sukukokouksessa on tarkoitus jälleen esitellä näyttelyn
muodossa, mitä siihen mennessä on saatu kokoon. Myös tarinoita, joko kuviin tai muuten
sukuun liittyviä, toivotaan saatavan kuvien lisäksi tuomaan lähempää kosketusta elettyyn
elämään.
Muistettakoon, että alkuperäiset kuvat jäävät aina kuvien omistajille. Seuran arkistoon ja
näyttelyyn annetaan kuvien kopiot.
Kuvien kokoamisesta huolehtineen työryhmän vetäjänä tähän saakka toimineen Oili
Pesosen luopuessa tästä roolista hänen seuraajakseen tuli Eija Leinonen, osoite:
Nokikanantie 6, 82500 Kitee. Eijan puh.numero on 0400-340480, sähköpostiosoite
eija.leinonen (a) pp.inet.fi.

Sukutiedosto
Sukutiedostoon on kerätty taas jonkin verran lisää tietoja lähinnä nuoremmista
sukupolvista. Kuitenkin puutteita on edelleen paljon. Myöskään jo kerättyjen tietojen
tarkistusta ei ole sanottavasti tapahtunut. Sukuhaarojen toivotaan aikaisemmin esitetyn
mallin mukaisesti sopivan oman haaransa tarkistajista, jotka kävisivät läpi kerätyn
aineiston omalta osaltaan, tarkistaisivat tiedot ja hankkisivat puuttuvat lisätiedot.
Korjaukset ja lisäykset pyydetään lähettämään Alpo Mustoselle osoitteeseen Myllykuja 31,
02400 Kirkkonummi, tai sähköpostilla alpo.mustonen (a) pp.inet.fi.

Jäsenmaksut
Kiitokset teille, jotka olette maksaneet tämän vuoden jäsenmaksunne. Te muutamat, joilta
se on päässyt unohtumaan, ehditte vielä hoitamaan asian ja siten varmistamaan
äänioikeutenne ensi kesän sukukokouksessa.

Tämän vuoden toiminnan kohokohta oli heinäkuussa pidetty kesätapaaminen. Kiitos vielä
kaikille sen onnistumisesta.
Toivotamme teille oikein mukavaa joulunaikaa ja hyvää alkavaa vuotta!

Sukuseuran hallituksen puolesta
Aarre Luukkainen
puheenjohtaja
0400-743143
aarre.luukkainen (a) elisanet.fi

Ritva Kuittinen
varapuheenjohtaja
050-3727963
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