Jäms, postileiman paivn

Hyvät sukulaiset!
Tämä vuosi on sukuyhteyden vaalimisen osalta meille kaikille jälleen merkkivuosi, sillä kokoonnummehan
ama 4 vuoden välein pidettavain sukukokoukseen - talla kertaa 11-12.6.2016 Helsinkiin.
Sukuneuvosto ja erityisesti Sen helsinkiläisten jäsenten muodostama valmistelutyoiyhma on tehnyt upeaa
tyotaja uskon ja tiedAn, että sukukokouksesta tulee hieno ja ikimuistettava tilaisuus - tama tietysti sillä
edellytyksella, ettA te, Rakkaat sukulaiset, runsainjoukoin paAtatte lähteä mukaan vahvistamaan sitä sidettä,
joka meita yhdistäa. Tãman kirjeen liitteenä on sukukokouksemme tarkempi ohjelma seka
ilmoittautumisohjeet, joihin toivon että huolella tutustutte. Ja sitten vain perheen kanssa keskustelemaan,
sopimaanja ilmoittautumaan
Monet teistä ovat tiedustelleet, mihin ovat hävinneet yhdistyksemme kotisivut? Suomen sukututkimusseuran
luovuttua sukuseurojen kotisivujen pidosta omaha palvelimehlaan, meidän kuten muidenkin sukuseurojen
kotisivut jaivat ilman "kotia". Sukuneuvosto on hankkinut kotisivuille uuden ja ajanmukaisemman paikan ja
alustanja sivuja ollaan parhaillaan paivittamassa. Sivut IOydatte osoitteessa www.simelianafi.
Sivut ovat vielä kehitteihläja aineistoa lisätithn koko ajan. Mikäli teillä on kommentteja tai
kehittamisehdotuksia, me sukuneuvostossa olemme ylen iloisia kaikista viesteistanne.
Muistin virkistämiseksi - sukuseurahla on myos oma facebook-ryhma, joka loytyy osoitteesta
https://www.facebook.comlgroups/simeliussimoioki/ . Ryhmassä on tahlä hetkehlä 105 jasenta, lisäã
toivotaan. Sukuyhteyden yllapidossa ryhmalla voisi olla paijon aktiivisempikin roohi, mutta sekin edehlyttäA
yhdessa tekemistä - sitä, etta otatte ryhmän omaksenne.
Nykyisen vajaanja epatasmähhisen jäsenrekisterin paivittaminen on yksi sukuneuvoston suurimmista
haasteista. Oikeaja ajantasainen rekisteri varmistaisi kaikilta osin yhdistyksen jasenten tasapuolisen
kohtelun. Paivitystyo onjatkuvaa, eikä onnistu ilman teidän myötavaikuttamistanne . Toivoisimme, että
ilmoittaisitte oman ja mandohhisesti jälkikasvunne sähköpostiosoitteet esim. oman sukuhaaranne
vastuuhenkilöhle osoitetulla sahkopostilla. Vastuuhenkilöt loytyvat nekin kotisivuilta.
Tämän kirjeen liitteenA seuraa jasenmaksulappu, jolla peritäan yhdistyksemme jäsenmaksu vv. 2015-2016.
Lienee itsestäAn selvat, etta mikäli sukuseuran halutaan toimivanjatoteuttavan sääntöjensa mukaista
toimintaa, tarvitaan tehtävien hoitamiseen myos jonkin verran rahaa. Tiedotustoiminta - kuten tämä kirjeja
verkkosivut, merkkipaivamuistamiset, stipendit, sukuun liittyvan materiaahin kuten kirjanja viirien yms.
valmisteluja hankinta, sukututkimus, sukukokousten valmistelu, sukuneuvoston matka-ja kokouskulut ovat
esimerkkejä kohteista, joiden hoitaminen onnistuu ainoahla tulolähteellamme eli jasenmaksutuloihla. Sen
vuoksi toivonkin, että mandollisimman moni voisi kantaa kortensa kekoonja nain turvata toiminnan
jatkumisen ja kehittymisen.
Ja vielä viimeksi haluan muistuttaa sukumme nuorisohle tarkoitetusta stipendista, jonka tavoitteet ja ehdot on
esitelty nekin kotisivuillamme ja facebook-ryhmassä. Loytyyko lahipiiristänne sopivia kandidaatteja?
Kuten huomaatte - kaikki edehlä kirjoittainani toteutuu vain, jos teemana on - tehclAän yhdessa!
Omastaja sukuneuvoston puolesta toivotan kaikille sukuhaisille valoisaa kevättäja toivon, että tapaamme
toisemme mandohlisimman runsaslukuisina ensi kesän sukukokouksessa.
Simehius-Simojoki suku ry.
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