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Hyvät yhdistyksemme jäsenet! 
 

Olemme saaneet nauttia todella talvisista ilmoista viime viikkoina. Hanget hohtavat valkoisina ja 

aurinko kurkistaa metsän takaa ja tuo kevään tunnun, vaikka pakkanen paukkuukin. On siis oikein 

oiva hetki miettiä kevään toimintaa pimeän syksyn jälkeen. 

 

Syksyllä pidimme kaksi jäseniltaa ja saimme kuulla niissä muutamien jäsenten tutkimusten 

etenemisistä ja niistä koostetuista tarinoista. Näimme uuden DNA-tutkimuksen tulokset ja saimme 

samalla kerrattua mitä tietoja DNA-tutkimuksella voi löytyä. Kuulimme vinkkejä tutustumisen 

arvoisista kirjoista ja nettisivuista sekä kävimme mielenkiintoisia keskusteluja. Jäseniltojen anti on 

ollut todella mielenkiintoista, joten Kiitos kaikille omat tietonsa ja tarinansa jakaneille sekä mukana 

olleille! 

 

Jatkamme nyt keväällä jäsenilloissa vapaata keskustelua ja omien tutkimusten esittelyä, sillä 

olemme kokeneet jäsenillat avoimiksi, mukaviksi ja idearikkaiksi tilaisuuksiksi, joissa aika ja jutut 

tuntuvat lentävän siivillä. Maaliskuussa kevätkokouksessa päätetään kevätkokoukselle kuuluvat 

asiat ja kuulemme sitä ennen mielenkiintoista asiaa sukunimistä ja niiden synnystä. Kesän alussa 

pidämme saunaillan Siuron Myllypirtillä. 

 

Hallituksessa olemme ajatelleet sähköpostiviestinnän lisäämistä eli mikäli haluat ilmoittaa 

sähköpostiosoitteesi yhdistyksen tietoon, niin laita sähköpostiviestiä Tuulalle tai Sarille. Voimme 

jatkossa ilmoitella muutoksista tai muuten vain mielenkiintoisista asioista (esim. tietoomme tulleista 

sukututkimukseen liittyvistä tapahtumista) sähköpostilla.  

 

Oikein mukavaa alkuvuotta kaikille ja tervetuloa tilaisuuksiin! 

 

 

Sari Karimäki-Tuomisto 

 
Jäsenilta 
Pidämme keskiviikkona 6.2.2019 klo 18.00 Kerholan lehteriluokassa jäsenillan. Jäsenillassa on 

jokaisella jäsenellä mahdollisuus kertoa oman sukututkimuksensa edistymisestä tai antaa vinkkejä 

muille hyvistä tietolähteistä. 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 keskustella ja kuunnella toistemme juttuja hyvän tovin. 

 

 

Kevätkokous ja esitelmä 
Keskiviikkona 13.3.2019 klo 18.00 yhdistys pitää sääntömääräisen kevätkokouksen Kerholan 

lehteriluokassa. Tilaisuuden aluksi Mirja Rekola (VTM) kertoo aiheesta Suomalaisten sukunimien 

synty ja kehitys. 



Sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus sekä 

toiminnantarkastajien lausunto. Samalla päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  

 
Jäsenilta 
Pidämme keskiviikkona 10.4.2019 klo 18.00 Kerholan lehteriluokassa jäsenillan, jonka aihe on 

sama kuin helmikuussa pidettävän. Tervetuloa esittelemään omia tutkimuksia ja kuuntelemaan 

muiden kertomuksia! 

 
Saunailta 
Perjantaina 7.6.2019 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. Ilta päättyy noin klo 22. Ilmoittautumiset Sarille viimeistään ti 

4.6.2018. 

 
Jäsenmaksu 
Tämän kirjeen mukana on jäsenmaksukaavakkeet. Viime syyskokouksessa jäsenmaksu päätettiin 

pitää samana eli jäsenmaksu on 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. 

 

Valitettavasti nettimaailman nurjapuoli on tullut meillekin tutuksi, joten joudumme rajoittamaan 

kotisivuilla olevia hallituksen jäsenten yhteystietoja. Tästä paperisesta jäsenkirjeestä 

yhteystietomme kuitenkin löytyvät ja kotisivuiltakin osittain. Uutena sähköpostiosoitteena on 

nokiansukututkijat(at)gmail.com, joka näkyy myös kotisivuilla. 

 

 
Yhdistyksen materiaali 

Yhdistyksen hankkimat ja lahjoituksena saadut materiaalit, (mm. kirjat ja mikrokortit) ovat nyt 

säilytyksessä hallituksen jäsenten kodeissa. Materiaaleja voi kysellä lainaan hallituksen jäseniltä. 

 
Hallitus vuonna 2019 
 

Sari Karimäki-Tuomisto puheenjohtaja            040-5821773    nokiansukututkijat(at)gmail.com 

Mauno Haliseva varapuheenjohtaja     0400-627251 

Arto Lehtonen sihteeri                       040-8285410 

Tuula Kallio-Bezemer rahastonhoitaja ja      050-3730738 

  jäsenasiat 

Matti Vesanto kotisivut                    0400-800914 

Erkki Lehtinen                                   050-3050554 


