Jäsenkirje 2/2021
Mukavaa syksyn alkua Teille kaikille!
Olemme joutuneet elämään viimeiset puolitoista vuotta hyvin erikoista aikaa. Kokoontumisia ja
tilaisuuksia on jouduttu perumaan tai ainakin rajoittamaan. Syntymäpäiviä ja muita sukujuhlia on
pidetty hyvin pienille joukoille ja jokainen on joutunut pohtimaan omaa osallistumistaan kyseisiin
tilaisuuksiin. Ennen tilaisuuksiin osallistuminen ollut kiinni jokaisen omasta halusta, nyt
osallistumisen on sanellut erilaiset suositukset ja rajoitukset sekä oman terveysturvallisuuden
miettiminen. Tämä kaikki on ollut uutta ja jossain määrin pelottavaa. Omalla kohdalla olen eniten
pelännyt tartuttavani jonkun toisen – omaa sairastumista olen pelännyt vähemmän. Onneksi tilanne
näyttää nyt paremmalta ja erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen on helpompaa.
Viime keväänä kokoonnuimme kerran eli pidimme vain kevätkokouksen. Varsinaisten kokousasioiden jälkeen meillä oli vapaata keskustelua sukututkimuksesta ja kaikesta muusta ajankohtaisesta.
Tilaisuuteen osallistui hyvin pieni määrä jäseniä ja se oli aivan ymmärrettävää koronatilanteen ollessa
hyvin häilyväinen.
Alkusyksystä pohdimme hallituksessa miten toteutamme loppuvuoden ohjelman. Silloin tilanne
näytti huonommalta, joten päätimme toimia varman päälle ja järjestää vain yhden tilaisuuden.
Pidämme siis syyskokouksen, jota jatkamme jäsenillalla. Syyskokouksen asialistalle kuuluu sekä
seuraavan vuoden toiminnan läpikäyminen että seuraavan vuoden hallituksen valitseminen. Tällä
hetkellä hallituksessa on vajautta, joten uutta väkeä kaivataan toimintaa eteenpäin viemään.
Jäsenillassa jokaisella on mahdollisuus kertoa, mitä uutta (tai vanhaa) omalle sukututkimukselle
kuuluu tai mitä muuta mielenkiintoista on löytynyt. Kokouksessa noudatamme paikallisia koronarajoituksia, joita toivottavasti silloin ei enää ole monta. Tervetuloa mukaan syyskokoukseen ja
jäseniltaan, sillä nyt on aika palata kasvokkain tapaamisten pariin.
Toivottavasti ensi keväänä voimme kokoontua normaalisti ja voimme hallituksessa järjestää mukavaa
ohjelmaa koko yhdistyksen väelle.

Tapaamisia odotellen

Sari Karimäki-Tuomisto

Syyskokous
Keskiviikkona 17.11.2021 klo 18.00 yhdistys pitää sääntömääräisen syyskokouksen Kerholan
Antin kamarissa. Sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä
tulo- ja menoarvio vuodelle 2022. Kokouksessa valitaan hallitus ja toiminnantarkastajat vuodelle
2022. Kokouksen jälkeen jatkamme tapaamista jäsenillalla, jolloin jokaisella on mahdollisuus
kertoa uusimmat kuulumiset omasta sukututkimuksesta. Tilaisuudessa sana on vapaa eli silloin on
hyvä mahdollisuus kertoa toiveista yhdistyksen toiminnan suhteen sekä keskustella kaikesta muusta
mielenkiintoisesta.
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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