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Mukavaa kevättalvea teille kaikille! 
 

Olemme saaneet nauttia kunnon talvesta tänä vuonna ja se tuo hieman 

valonpilkahdusta tähän koronan täyttämään elämään. Toivottavasti olette päässeet 

ulkoilemaan, kun lähes kaikki muu toiminta odottaa pandemian väistymistä.  

 

Viime syksynä päätimme hallituksessa ottaa varovaisesti ja pidimme vain pakollisen 

syyskokouksen, sillä suurin osa jäsenistämme kuuluu riskiryhmään tai ainakin 

useimpien lähipiirissä on siihen ryhmään kuuluva henkilö. Syyskokouksessa valittiin 

tämän vuoden hallitus, joka on sama kuin viime vuonna. Tällä hetkellä hallituksessa 

on yhden henkilön vajaus eli mielellämme ensi syksynä otamme joukkoomme 

ainakin yhden uuden hallituksen jäsenen. 

 

Tammikuussa pohdimme tämän kevään ohjelmaa ja päätimme odotella alkuvuoden ja 

toivoa parempaa tautitilannetta. Tilanne ei ole ainakaan parantunut, joten päätimme 

pitää vain kevätkokouksen. Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat asiat 

ja toivomme, että muutama jäsen uskaltautuu tulemaan tilaisuuteen. Noudatamme 

kokouksessa viranomaisten määräyksiä eli pidämme huolen hyvästä käsihygieniasta 

ja käytämme kasvomaskeja.  

 

Mikäli tautitilanne paranee kesään mennessä, niin voimme järjestää saunaillan 

alkukesästä. Tästä tulee tietoa toukokuussa kotisivuille, mikäli voimme tilaisuuden 

järjestää. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on meillä tiedossa, voimme 

ilmoittaa muutoksista suoraan.  

 

Toivotan teille kaikille voimia tässä haastavassa elämäntilanteessa. Onneksi voimme 

jatkaa sukujemme tutkimista muiden harrastusten ollessa tauolla.  

Pysytään terveinä ja nautitaan keväästä! 

 
Sari Karimäki-Tuomisto 

 
 

 

 

 

 



 

Kevätkokous  
Keskiviikkona 24.3.2021 klo 18.00 yhdistys pitää sääntömääräisen kevätkokouksen Kerholan 

Antin kamarissa. Sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus 

sekä toiminnantarkastajien lausunto. Samalla päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  

 

Vaikka pidämme vain kevätkokouksen, niin tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus kertoa ajatuksia 

tulevaisuuden toiminnasta. Tilaisuudessa noudatetaan viranomaisten määräyksiä käsihygieniasta ja 

kasvomaskien käytöstä sekä osanottajamäärästä. 

 

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 

Tuulalle.  

 

Sähköpostiosoitteet 

Toivomme kaikkien jäsentemme ilmoittavan sähköpostiosoitteensa Maunolle, jotta voimme 

varmistaa nopean tiedottamisen tässä muutosten keväässä. 

 

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 2021 
 

Sari Karimäki-Tuomisto puheenjohtaja            040-5821773    sari.karimaki-tuomisto(at)pp.inet.fi  

Mauno Haliseva varapuheenjohtaja     0400-627251    mauno.haliseva(at)gmail.com 

Arto Lehtonen sihteeri                       040-8285410   arto.lehtonen(at)netti.fi 

Tuula Kallio-Bezemer rahastonhoitaja ja      050-3730738    tuula.kallio-bezemer(at)pp.inet.fi 

  jäsenasiat 

Erkki Lehtinen                                   050-3050554    erkkileht(at)gmail.com 

 

Yhdistyksen sähköpostiosoite 
 

nokiansukututkijat(at)gmail.com 


