
    

 Jäsenkirje 1/2020 

 

 

Oikein mukavaa vuodenalkua teille jäsenet! 
 

Yleensä olemme saaneet nauttia talven pakkasista ja lumesta tammikuussa, mutta tänä vuonna 

olemme saaneet ihastella pimeyttä ja sadetta. Hyvät ulkoilusäät eivät ainakaan ole este tapaamisille, 

joten nähdään jäsenilloissa ja muissa tapaamisissa. 

 

Viime syksyn aloitimme vierailulla Tampereen kaupunginkirjasto Metsoon. Teimme 

tutustumiskierroksen kirjaston tiloihin ja kuulimme kirjaston tarjoamista palveluista sukututkijoille. 

Kirjaston uudet tilat vaikuttivat toimivilta ja vaikka itsepalvelua on kirjastossa lisätty, niin 

palveluakin tarvittaessa saa ja sitä kannattaa myös pyytää. Suosittelen jokaiselle tutustumiskäyntiä 

uusittuun kirjastoon, mikäli ei ole sitä vielä ehtinyt tekemään. 

 

Syksyllä pidimme erikokoisilla kokoonpanoilla useammankin jäsenillan, joissa kuulimme, näimme 

ja keskustelimme erilaisista asioista. Kuulimme mm. terveisiä sukutapaamisista sekä kertomuksia 

sukututkimusten etenemisistä ja valmistumisista, hienojen esitysten kera. Katselimme vanhoja 

valokuvia ja erilaisia julkaisuja omiin sukututkimuksiin liittyen, keskustelimme 

sukututkimusohjelmista ja paljosta muusta mielenkiintoisesta. Kiitos kaikille osanottajille ja 

erityisesti omia tutkimuksiaan ja tarinoitaan jakaneille!  

 

Keväällä jatkamme jäseniltojen pitämistä vanhalla kaavalla, joten kaikki ovat tervetulleita 

kertomaan, kuuntelemaan ja keskustelemaan kaikesta sukututkimukseen liittyvästä. Maaliskuussa 

kevätkokouksessa käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Ennen kokousta kuulemme 

mielenkiintoista asiaa omien esi-isien sotaretkien selvittämisestä. Kevätkauden päätämme 

saunailtaan Siuron Myllypirtillä. Syksyn aloitamme jäsenillalla elokuussa. 

 
Oikein mukavaa alkuvuotta kaikille ja tervetuloa mukaan mielenkiintoisiin tapaamisiin! 

 
Sari Karimäki-Tuomisto 

 
Jäsenilta 
Pidämme tiistaina 11.2.2020 klo 18.00 Kerholan lehteriluokassa jäsenillan. Jäsenillassa on 

jokaisella jäsenillä mahdollisuus kertoa oman sukututkimuksen 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  
Tiistaina 10.3.2020 klo 18.00 yhdistys pitää sääntömääräisen kevätkokouksen Kerholan 

sivusalissa, 1. kerroksessa. Kokouksen aluksi Jouko Viitanen esitelmöi aiheesta Isoisän sotapolku. 

Kuulemme, miten omien esivanhempien sotaretkien selvittäminen onnistuu esimerkiksi sotilas-

passissa olevien tietojen perusteella. Saamme tietää missä tykistön patterissa oli monia nokialaisia 

ja millaisen sotaretken he tekivät. Sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään yhdistyksen vuosi- ja 

tilikertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto. Samalla päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  



Jäsenilta 
Pidämme tiistaina 21.4.2020 klo 18.00 Kerholan lehteriluokassa jäsenillan, jonka aihe on sama 

kuin helmikuussa pidettävän. Tervetuloa esittelemään omia tutkimuksia ja kuuntelemaan muiden 

kertomuksia! 

 

Saunailta 
Perjantaina 5.6.2020 klo 18.00 aloitamme saunaillan vieton Siuron Myllypirtillä osoitteessa 

Kuljuntie 3. Tilaisuudessa on mahdollisuus saunoa, joten mukaan omat saunomisvälineet. Illan 

aikana nautimme toistemme seurasta ja pienestä purtavasta. Ilta päättyy noin klo 22. 

Ilmoittautumiset Sarille viimeistään ti 2.6.2020. 

 

Syksyn ensimmäinen jäsenilta  
pidetään keskiviikkona 19.8.2020 klo 18.00. Tarkemmat tiedot paikasta löytyy kotisivuilta 

lähempänä kesää. 

 

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. Sivuilla ilmoitetaan myös mahdollisista 

toimintaa liittyvistä muutoksista. 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.  

 

Hallitus vuonna 2020 
 

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     
 
 


