Jäsenkirje 2/2022

Syksyinen tervehdys Teille kaikille!
Toivottavasti olette nauttineet kauniista syksyisestä ruskasta, sillä vuoden pimein aika on nyt edessä
ja tarvitsemme voimia talven varalle. Syksyn piristykseksi tulemme järjestämään kaksi jäseniltaa
sekä syyskokouksen. Olemme vielä (ehkä liiankin) varovaisia, sillä jäsenistöömme kuuluu
riskiryhmiin kuuluvia jäseniä. Tarvittaessa voimme järjestää lisää tilaisuuksia lyhyelläkin
varoitusajalla ja siksi olisi hyvä saada yhdistyksen käyttöön mahdollisimman monen
sähköpostiosoite nopeaa tiedottamista varten.
Viime keväänä elimme yhdistyksessä hiljaiseloa koronatilanteesta johtuen ja pidimme vain
kevätkokouksen ja heti sen perään jäsenillan. Jäsenillassa keskustelu oli vapaata ja suunnittelimme
jopa saunaillan järjestämistä, mutta emme kuitenkaan sitä uskaltaneet järjestää. Toivottavasti ensi
keväänä voimme jo kokoontua saunomisen ja vapaan seurustelun merkeissä.
Tervetuloa mukaan toimintaan ja mukavaa syksyn jatkoa!

Sari Karimäki-Tuomisto

Jäsenilta
Keskiviikkona 26.10.2022 klo 18.00 Kerholan Antin kamari
Tervetuloa jäseniltaan kertomaan kuulumisia ja mahdollisia löytöjä sukututkimukseen liittyen.
Samalla kuulet muiden tutkimustuloksia ja muita mielenkiintoisia tarinoita. Tilaisuudessa sana on
vapaa eli silloin on hyvä mahdollisuus kertoa toiveista yhdistyksen toiminnan suhteen sekä
keskustella kaikesta muusta mielenkiintoisesta.

Syyskokous
Keskiviikkona 23.11.2022 klo 18.00 Kerhola, Antin kamari
Yhdistys pitää sääntömääräisen syyskokouksen Kerholan Antin kamarissa. Sääntömääräisessä
kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023.
Kokouksessa valitaan hallitus ja toiminnantarkastajat vuodelle 2023.
Kokouksen jälkeen jatkamme tapaamista jäsenillalla, jolloin jokaisella on mahdollisuus kertoa
uusimmat kuulumiset omasta sukututkimuksesta. Tilaisuudessa tarjolla perinteinen joulunalusajan
glögitarjoilu. Tervetuloa mukaan!

Sähköpostiosoitteet
Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi Tuulalle, jotta voimme nopeuttaa tiedottamista.

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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