Jäsenkirje 1/2022

Mukavaa kevättalvea teille kaikille!
Olemme joutuneet viettämään jo toisen koronatalven ja tämä on vaikuttanut meidän
kaikkien elämään monella eri tavalla. Olemme yhdistyksessäkin miettineet miten
hoidamme terveysturvallisesti toimintaamme. Tästä syystä päätimme vielä tänä
keväänä pitää vain kevätkokouksen. Jatkamme kevätkokousta jäsenillalla, jotta
kevätkokouksessa olisi muutakin ohjelmaa, sillä yleensä varsinainen kokous sujuu
sutjakkaasti. Kokouksessa käsittelemme ensin kevätkokoukselle kuuluvat asiat ja
tämän jälkeen pidämme jäsenillan, jolloin sana on vapaa kaikille. Toivottavasti olette
saaneet omia sukututkimuksianne eteenpäin tänä eriskummallisena aikana.
Valitettavasti itse olen edistynyt kovin verkkaisesti, joten mielelläni kuulen teidän
kertomuksianne. Tervetuloa mukaan kevätkokoukseen ja jäseniltaan keskustelemaan,
kuuntelemaan ja nauttimaan toistemme seurasta!
Viime syksynä saimme syyskokouksessa uuden jäsenen hallitukseen eli nyt hallitus
on täysikokoinen. Toivotamme Mirjan tervetulleeksi mukaan toimintaan! Koronasta
johtuen emme ole kuitenkaan päässeet vielä kunnolla hallituksessa tositoimiin, mutta
eiköhän sekin asia korjaannu, kun saamme kevätauringosta valoa ja virtaa sekä tämä
tauti helpottaa. Yritetään jaksaa vielä vähän aikaa, jotta pysymme terveinä ja voimme
jatkossa pitää kokoontumisia useammin. Toivottavasti voimme ensi syksynä unohtaa
koronan ja saamme nauttia monista yhdessä vietetystä hetkistä.

Aurinkoista kevättä teille kaikille!
Sari Karimäki-Tuomisto

Kevätkokous
Keskiviikkona 30.3.2022 klo 18.00 yhdistys pitää sääntömääräisen kevätkokouksen
Kerholan sivusalissa (1 krs.). Sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään yhdistyksen
vuosi- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto. Samalla päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.

Kevätkokouksen jatkoksi pidämme jäsenillan, jolloin jokaisella on mahdollisuus
kertoa omasta tutkimuksestaan tai muusta mielenkiintoisesta. Jäsenillassa voi esittää
toivomuksia syksyn toiminnasta. Vietetään mukava yhteinen jäsenilta pitkästä aikaa!

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
Osoitteesta http://www.nokiansukututkijat.yhdistysavain.fi löytyy yhdistyksen
kotisivut. Sieltä löytyvät jäsenkirjeet, hallituksen yhteystiedot, linkkejä ym. Sivuilla
ilmoitetaan myös mahdollisista toimintaan liittyvistä muutoksista. Kotisivuihin
liittyvät kysymykset, ehdotukset ym. tulee osoittaa Tuulalle.

Sähköpostiosoitteet
Toivomme kaikkien jäsentemme ilmoittavan sähköpostiosoitteensa Maunolle, jotta
voimme varmistaa nopean tiedottamisen.

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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