Jäsenkirje 1/2018
Hyvät yhdistyksemme jäsenet!
Oikein mukavaa pakkasenpuremaa alkuvuotta kaikille!
Näin uuden vuoden alussa on mukava tehdä suunnitelmia ja haaveilla kaikenlaisesta uudesta. Aina
suunnitelmat eivät toteudu, mutta välttämättä päämäärä ei olekaan paras palkinto vaan matka. Koen
oman sukututkimukseni juuri tällaiseksi ja nautin suunnattomasti, kun saan tehdä pieniä löytöjä
tässä sukututkimusmatkani varrella.
Olemme viime vuoden aikana saaneet kuulla jäsenten niin pienemmistä kuin isommistakin
löydöistä jäsenilloissa. Syksyllä saimme nähdä uuden sukukirjan, jonka teossa jäsenemme on ollut
mukana sekä kuulimme tarinoita eri äiti- ja isälinjoista. Olemme auttaneet jäsenilloissa toisiamme
käsialojen lukemisessa ja antaneet neuvoja uusille tutkijoille. Syyskokouksen aluksi saimme kuulla
asiatietoa DNA-sukututkimuksesta ja todella mielenkiintoisesta asiasta onkin kyse. Mielenkiinnolla
odotamme lisää kertomuksia jäseniltoihin tätä kautta löytyneistä serkuista ja etäserkuista sekä
asioiden varmistamisesta perinteisen sukututkimuksen kautta. Itse olen nauttinut jäsenilloissa
muiden tutkimusten kuuntelemisesta ja olen saanut myös hyviä ideoita oman tutkimukseni
laajentamiseksi. Kannattaa siis tulla mukaan kuuntelemaan, vaikkei omaa kerrottavaa tuntuisi
olevankaan. Kiitos kaikille jäsenilloissa sukunsa tarinoita jakaneille ja muille toimintaamme
tukeneille!
Tänä keväänä ajattelimme jatkaa jäseniltoja viime vuoden konseptilla eli tervetuloa mukaan
kertomaan omia tutkimustuloksia, kuuntelemaan muiden tarinoita tai kyselemään neuvoa
sukututkimukseen liittyvissä kysymyksissä. Kevätkokouksen aluksi saamme kuulla
mielenkiintoisen luennon 1950-luvusta ja itse kokouksessa käsittelemme kevätkokoukselle kuuluvat
asiat. Kesän aluksi olemme suunnitelleet saunaillan Siuron Myllypirtille ja innolla odotamme
saammeko tänäkin vuonna nauttia ilmaisesta konsertista kosken toiselta puolelta.
Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin ja oikein mukavaa kevättä kaikille!

Sari Karimäki-Tuomisto

Jäsenilta
Pidämme keskiviikkona 7.2.2018 klo 18.00 Kerholan lehteriluokassa jäsenillan. Jäsenillassa on
jokaisella jäsenellä mahdollisuus kertoa oman sukututkimuksen edistymisestä tai antaa vinkkejä
muille hyvistä tietolähteistä, joista saa ”lihaa luiden ympärille”. Yritämme vastata erilaisiin
kysymyksiin ja olemme innokkaita kuuntelemaan ja katselemaan vanhoja kirjeitä ja valokuvia.
Lehteriluokassa on tietokone, jonka avulla voi esitellä tutkimustuloksia, tosin kaikki muutkin tavat
käyvät. Aikaa tilaisuudelle on varattu 1,5 tuntia, joten ehdimme kuulla monta tarinaa.

Kevätkokous – esitelmä: 1950-luku – Onnen aika?
Keskiviikkona 21.3.2018 klo 18.00 yhdistys pitää sääntömääräisen kevätkokouksen Kerholan
Polónin salissa. Kokouksen aluksi historiantutkija ja tietokirjailija Keijo Rantanen esitelmöi 1950luvusta. Keijo Rantasen sanoin esitelmässä tarkastellaan 1950-lukua, johon usein kohdistuu
nostalgisia muistoja: Helsingin olympiakisat, Armi Kuusela, Olavi Virta ja aurinkoiset kesäpäivät,

jotka muistetaan helposti, mutta miten on säännöstelytalouden, taloudellisen epävakauden ja
työttömyyden laita. Toki ei myöskään unohdeta nokialaista 50-lukua.
Keijo Rantanen on luvannut ottaa mukaan muutamia kappaleita toimittamaansa Onnen aika?kirjaa. Siitä on painos jo loppunut, mutta hänellä on vielä muutama kirja jäljellä. Kirjoja voi ostaa
tilaisuudessa 25 € hintaan (kustantajan ovh 36€).
Sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus sekä
toiminnantarkastajien lausunto. Samalla päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Jäsenilta
Pidämme keskiviikkona 18.4.2018 klo 18.00 Kerholan lehteriluokassa jäsenillan, jonka aihe on
sama kuin helmikuussa pidettävän. Tervetuloa esittelemään omia tutkimuksia ja kuuntelemaan
muiden kertomuksia!

Saunailta
Perjantaina 8.6.2018 klo 18.00 aloitamme saunaillan vieton Siuron Myllypirtillä osoitteessa
Kuljuntie 3. Tilaisuudessa on mahdollisuus saunoa (rantaan on hieman matkaa, joten uiminen on
mahdollista, mutta ei sujuvaa). Mukaan omat saunomisvälineet. Illan aikana nautimme toistemme
seurasta ja pienestä purtavasta. Ilmoittautumiset Sarille viimeistään ti 5.6.2018.

Jäsenmaksu
Tämän kirjeen liitteenä löytyy jäsenmaksu. Viime syyskokouksessa jäsenmaksua päätettiin nostaa
eurolla, näin ollen jäsenmaksu on nyt 10 € vuodessa. Mikäli jäsenmaksuasioissa on jotain
epäselvyyttä, niin ottakaa yhteyttä Tuulaan.

Kotisivut
Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.nokiansukututkijat.yhdistysavain.fi. Sivuilta
löytyvät jäsenkirjeet, hallituksen yhteystiedot, linkkejä ym. mukavaa. Kannattaa käydä
tutustumassa. Kotisivuihin liittyvät kysymykset, ehdotukset ym. tulee osoittaa Matille.

Yhdistyksen materiaali
Yhdistyksen hankkimat ja lahjoituksena saadut materiaalit, (mm. kirjat ja mikrokortit) ovat nyt
säilytyksessä hallituksen jäsenten kodeissa. Materiaaleja voi kysellä lainaan hallituksen jäseniltä.
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