Savo-Honkakosken sukuseura ry
Wrangin sukuseura ry

Lokakuu 2018

Hyvät sukulaiset!
Helteisen kesän nyt mentyä ja raikkaan syksyn tuulien puhaltaessa ajattelin muistaa teitä pienellä
viestillä. Hieman epäröiden suostuin jatkamaan sukuseurojen hallitusten puheenjohtajana nyt
kulumassa olevan toimintakauden ajan. Tiesin, että aikani tulisi olemaan enemmän tai
vähemmän kiireistä, sekä sitomaan minut entistä tiiviimmin kodin piiriin. Kesällä 2017 pidetyssä
kokouksessa tulin kuitenkin valituksi ja jatkan siis puheenjohtajan tehtävässä vuoden 2020
kokoukseen asti. Haluan kiittää luottamuksesta ja samalla pahoittelen, että olen joutunut
tekemään valintoja ajankäytön suhteen ja jäsentiedotteen laatiminen on vasta nyt ajankohtainen
Sukuseurojemme toiminta on koko tämän lyhyen olemassa olon aikana ollut melko vilkasta.
Juhliin on osallistunut kiitettävästi sukua, joskin ihan viimeisinä kertoina on määrä ollut hivenen
laskussa. Joka tilaisuudessa on kuitenkin aina ollut mukana ensikertalaisiakin, joka seikka on
antanut uskoa ja vahvistanut hallituksia jatkamaan valittujen ja sääntömääräisten juhla/kokous
tapahtumien järjestämistä. Vuoden 2017 tilaisuuden jälkeen kuitenkin mietimme jo onko
seuraava 2020 tilaisuus enää pelkkä kokous ilman juhlallisuuksia? Mitään päätöstä ei ole tehty
ja olisikin mukavaa kuulla mitä mieltä olette. Yhteyttä voi ottaa kehen tahansa hallituksen
jäsenistä . Toimintasuunnitelman laadinta yhteistyönä olisi parasta mitä toivoisin.
Kiinnostus viimeksi ilmestynyttä sukukirjaa kohtaan on ollut aikaisempaan vähäisempää. Niinpä
meillä on runsaasti myymättömiä kirjoja, sekä Wrangin että Savo-Honkakosken osalta. Varaston
vuokraaminen kirjojen määrän vuoksi on ollut tarpeen ja vuokra onkin melkoinen taloudellinen
kustannus pienistä jäsenmaksutuloista. Hallitus teki päätöksen kirjojen hinnan alentamisesta ,
25 euroon toiveena lisätä kirjan menekkiä. Nyt arvokasta kirjaa saa todella edullisesti. Vuoden
suurin juhla- ja lahjakausikin on lähestymässä joten kannattaa pitää mielessä. Tämä 2017 kirja
on kaiken todennäköisyyden perusteella myös viimeinen elleivät seuraavat toimijat ota kirjan
kokoamista ohjelmaan. Tämä hallitus tuskin enää käynnistää hanketta. Joten kannattaisiko
käydä kauppaa? Hinta on siis molempien kirjojen osalta vain 25 euroa/kpl.
Jäsenmaksun kokous päätti pitää entisellään eli 10 euroa henkilöjäsen / vuosi ja
ainaisjäsenmaksu on 100 euroa. Suorituksia toivomme sukuseurojen tileille seuraavasti: SavoHonkakoski FI80 5700 8120 1959 09 ja Wrang FI33 5700 8120 0925 77 marraskuun 15 päivään
mennessä.
Kirjakauppaa käyvät mielellään kanssanne Pirkko Gustafsson ja allekirjoittanut . Myös Viitalan
Eero on luvannut olla apuna, joten kannattaa kysellä häneltäkin.

Postitse voimme myös lähettää kirjaa seuraavin ehdoin: maksu sukuseuran tilille ja suorituksen
tultua tileillemme postitamme kirjan. Pirkko on kirjavastaavamme ja luvannut toimia myös
postituksesta vastaavana. Kannattaa olla häneen yhteydessä lisätietoja saadaksenne.

Yhteystiedot alla:
Pirkko

0440405458

pirkko.pg@gmail.com

Terttu

0445587216

malin.terttu@dnainternet.net

Eero

0405725957

eero.m.viitala@gmail.com

Savo-Honkakosken kirjatili FI58 5700 8120 1959 17
Wrangin kirjatili FI33 5700 8120 0925 77

Sukututkimustietoja arkistoidaan seuran toimesta edelleen ja Jorma Haapasalo on lupautunut
jatkossakin tekemään tätä arvokasta tietojen tallentamista.
Jorman yhteystiedot

0407530498

jorma.haapasalo@pp.inet.fi

Toivomme vilkasta yhteydenpitoa, ajatusten vaihtoa ja ideoita tulevaa toimintaa ajatellen.
Pidetään siis yhteyttä!
Hallitusten puolesta toivotan teille hyvää syksyn jatkoa!
Terttu

