Jäsenkirje 2/2018

Hyvät yhdistyksemme jäsenet!
Oikein mukavaa syksyn alkua Teille kaikille!
Tämä kesä on ollut melkein vastakohta edelliselle kesälle ja olemme saaneet nauttia todella
aurinkoisista ilmoista. Mielestäni syksyn ruskakin on ollut kauniimpi kuin muutamana aiempana
vuotena, joten luulisi vireystason olevan hyvä. Itselläni on kuitenkin ollut hiukan vaikeuksia
hyväksyä syksyn alkaminen ja siksi tämän jäsenkirjeen valmistuminen on jonkin verran kestänyt.
Tässä tämä nyt kuitenkin on ja pääsemme taas pian tapaamaan erilaisissa tilaisuuksissa.
Keväällä saimme kuulla jäsenilloissa jäsenten omia tutkimuksia ja kuulimme niin tutkimusten
edistymisistä kuin vaikeuksista eteenpäin pääsemiseksi. Yhdessä yritimme lukea vaikeaa tekstiä ja
tulkita merkintöjä ja jotenkin siinä myös onnistuimme. Yhdessä ongelmien ratkominen on hauskaa!
Kevätkokouksessa käsittelimme kevätkokoukselle kuuluvat asiat ja ennen kokousta kuulimme
1950-luvun tapahtumista ja siitä oliko kyseinen luku sittenkään onnen aikaa. Kesän aloitti saunailta
Siuron Myllypirtillä ja saimme nauttia makoisista löylyistä tutun saunanlämmittäjän toimesta sekä
keskustelimme kaikesta mukavasta. Kiitos kaikille eri tilaisuuksissa mukana olleille – teitte
tilaisuuksista onnistuneita!
Syksyllä jatkamme jäsenten omien tutkimuksien kuulemista ja ongelmien ratkaisemista. Tervetuloa
mukaan kertomaan omista tutkimuksista, esittämään ongelmia tai muuten vain kuuntelemaan ja
keskustelemaan! Syyskokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat asiat ja ennen kokousta
kuullaan mielenkiintoista asiaa 1900-luvun alkupuolen elämästä. Ennen joulua vietämme jäseniltaa
glögiä nauttien.
Nähdään siis syksyn tilaisuuksissa ja tehdään yhdessä syksystä ikimuistettava!

Sari Karimäki-Tuomisto

Jäsenilta
Pidämme torstaina 1.11.2018 klo 18.00 Kerholan Antinkamarissa jäsenillan. Tilaisuudessa on
jokaisella mahdollisuus esitellä omaa sukututkimustaan tai omia aarteitaan eli vanhoja kirjeitä,
valokuvia tai jotain muuta sukuun liittyvää. Tilaisuudessa voi esittää sukututkimuksessa vastaan
tulleita ongelmia tai lukuvaikeuksia ja yritämme niitä yhdessä ratkoa. Neuvoa tai nettivinkkejä voi
myös kysellä tai tulla kertomaan omista löydöistään. Käytössämme on tietokone ja nettiyhteys.
Tervetuloa mukaan kertomaan, kyselemään tai kuuntelemaan!

Syyskokous
Keskiviikkona 28.11.2018 klo 18.00 yhdistys pitää sääntömääräisen syyskokouksen Kerholan
lehteriluokassa. Tilaisuuden aluksi Mirja Rekola (VTM) kertoo aiheesta ”Maaseudun väestö- ja
sosiaaliryhmät 1900-luvun alussa”. Kuulemme millaista väkeä maaseudulla tuolloin eleli ja
millaista heidän elämänsä oli.
Sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio ensi vuodelle. Kokouksessa valitaan hallitus ja toiminnantarkastajat vuodelle 2019.

Jäsenilta
Pidämme tiistaina 4.12.2018 klo 18.00 Kerholan soittohuoneessa (3.krs) jäsenillan. Illan aihe on
sama kuin edellisessä jäsenillassa. Vietämme myös hieman joulunalusaikaa eli nautimme glögiä ja
piparia jutustelun ohessa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita omaa tutkimusta esittelemään tai uusia
kysymyksiä esittämään sekä kuuntelemaan toisten tarinoita ja nauttimaan glögistä!

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. kannattaa osoittaa Matin
sähköpostiosoitteeseen.

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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