Jäsenkirje 2/2020
Kaunista ruskan värittämää syksyä Teille kaikille!
Tämä vuosi on ollut varmasti meille kaikille erilainen kuin mikään muu vuosi aikaisemmin.
Olemme joutuneet uuden asian eteen ja se on ollut jopa hiukan pelottavaa. Olemme hallituksessa
joutuneet miettimään miten hoidamme suunnittelemamme tilaisuudet vai hoidammeko niitä
lainkaan. Kaiken tämän keskellä saimme suru-uutisen, sillä kotisivuvastaavamme Matti menehtyi
yllättäen. Olemme toki aikaisemminkin menettäneet yhdistyksemme jäseniä, mutta koskaan
aikaisemmin se ei ole koskenut yhdistyksen toimivaa hallitusta. Menetimme Matissa innokkaan
kotisivujen tekijän sekä jäsenilloissa mielenkiintoisia sukututkimustarinoita kertovan henkilön.
Tulemme varmasti monesti muistelemaan kiitollisuudella Mattia kotisivuja katsoessamme.
Keväällä saimme pidettyä yhden jäsenillan ja kevätkokouksen. Jäsenillassa ihailimme suurta
käsintehtyä sukutaulua ja katselimme vanhoja valokuvia sekä keskustelimme vanhojen valokuvien
käsittelystä kuvankäsittelyohjelmalla. Kevätkokouksessa kuulimme mielenkiintoista asiaa isoisän
sotapolusta eli miten voimme itse selvittää läheisiemme sota-aikana tekemät marssit. Heti
kokouksen pitämisen jälkeen tulivat rajoitukset ja jouduimme perumaan kaikki loppukevääksi
suunnittelemamme tilaisuudet. Päädyimme tähän ratkaisuun, sillä suurin osan jäsenistämme tai
heidän läheisistään kuuluu riskiryhmään.
Syksyn ohjelmaa miettiessä jouduimme hallituksessa pohtimaan mikä olisi järkevin toimintatapa.
Päädyimme siihen ratkaisuun, että pidämme vain syyskokouksen. Syyskokouksessa käsitellään
tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi
vuodeksi. Alkusyksystä ajattelimme yhdistää tähän tilaisuuteen perinteisen glögitilaisuuden, mutta
koronatilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että se ei toteudu. Katsomme tilanteen lähempänä, sillä
haluamme noudattaa viranomaisten ohjeita. Tervetuloa syyskokoukseen!
Korona sanelee tällä hetkellä toimintaamme, mutta eiköhän tilanne jossain vaiheessa normalisoidu.
Jatketaan sitten jäseniltojen pitämistä ja silloin meillä onkin paljon kerrottavaa, koska toivottavasti
ehdimme nyt paneutua sukututkimukseen entistä paremmin.
Oikein mukavaa syksyä kaikille tässä erikoislaatuisessa tilanteessa!

Sari Karimäki-Tuomisto

Syyskokous
Keskiviikkona 18.11.2020 klo 18.00 yhdistys pitää sääntömääräisen syyskokouksen Kerholan
Antin kamarissa. Sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä
tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. Kokouksessa valitaan hallitus ja toiminnantarkastajat vuodelle
2021. Kokouksen jälkeen on jokaisella mahdollisuus kertoa uusimmat kuulumiset sukututkimuksen
saralta sekä voimme keskustella kaikista mielenkiintoisista aiheista.
Noudatamme tilaisuudessa viranomaisten määräyksiä eli tulethan vain terveenä paikalle.
Mahdolliset muutokset tilaisuuteen ilmoitamme yhdistyksen kotisivuilla.

Kotisivut
Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.nokiansukututkijat.yhdistysavain.fi. Sivuilta
löytyvät jäsenkirjeet, hallituksen yhteystiedot, linkkejä ym. Kotisivuihin liittyvät kysymykset,
ehdotukset ym. voi osoittaa Tuulan 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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