Haarasilta-Halme-Brunila
sukuseura ry
Jäsenkirje 2013
Hyvä sukumme jäsen
Lähestymme jo perinteisellä jäsenkirjeellä. On taas
aika päivittää tietoja, maksaa jäsenmaksuja ja
kartuttaa sukuseuran tiliä vaikkapa ostamalla
sukuseuran tuotteita. Lisätietoa löydät myös
jatkuvasti kehittyviltä nettisivuiltamme,
www.hhbsukuseura.fi.
Nettisivut ja yhteystiedot
Nettisivujemme osoite on www.hhbsukuseura.fi. Pyrimme täydentämään
sivuja mahdollisuuksien mukaan ja kertomaan viimeisimmät kuulumiset
toimintaan liittyen. Käy tutustumassa. Muuttuneita yhteystietojasi voit antaa
joko nettisivujen palauteosaan tai suoraan Jouni Koskiselle, p. 040-7571685,
jouni.koskinen@phnet.fi.
Sukututkimuksen tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja muutaman
kuukauden välein vaihtuvalla salasanalla. Sukuselvitykseen pääset pyytämällä
tunnukset suoraan Jouni Koskiselta, p. 040-7571685, jouni.koskinen@phnet.fi
tai pyytämällä niitä sivuilla olevan palauteosion kautta. Elävien henkilöiden
syntymäajat on edelleen poistettu näkyvistä tietoturvasyistä.

Yhteenvetoa toiminnasta
• Hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa vuoden 2012 jäsenkirjeen
lähetyksen jälkeen.
• Paavo Haarasillan täyttäessä 90 vuotta 15.7.2012 sukuseura onnitteli häntä.
Tervehdyskäynnillä olivat sukuseuran edustajina Teuvo Halme ja Asko
Haarasilta. Paavo kuoli Haarasillan sukuhaaran vanhimpana 28.2.2013.
Sukuseura otti osaa sukuseuran hallituksen jäsenten allekirjoittamalla
muistoadressilla, jonka Asko Haarasilta toimitti siunaustilaisuuteen.
• Asko Haarasilta, Marko Hiljanen, Teuvo Halme ja Juha Silvesalo
osallistuivat Virmailan suku tutummaksi – kurssille 20.10.2012 Majatalo
Onnenmyyrässä Padasjoella. Kurssilla perehdyttiin sukututkimukseen sekä
Virmailan suvun sukukirjoihin ja arkistolähteisiin. Tarkoituksena oli

selvittää yhtymäkohtia HHB:n sukuselvitykseen. Palaute tilaisuudesta oli
erittäin positiivista.
• On suunniteltu ja keskusteltu sukutapaamisesta, jonka roolina olisi
organisoida sekä antaa tietoa ja neuvoja sukututkimusmateriaalin
keräämiseen. Tarkoituksena on kerätä kirjallista tietoa ja etenkin
henkilöhistoriaa. Tästä tulevasta tapahtumasta kerrotaan enemmän
jäljempänä tässä samassa kirjeessä.
• Seuraava sukuseuran yleiskokous pidetään vuonna 2014. Ohjelmaideoita
vastaanottaa puheenjohtaja, Juha Silvesalo p. 040-7463530,
juha.silvesalo@pp.phnet.fi.

Jäsenmaksu
Sukukokouksen 2011 vuosille 2012, 2013 ja 2014 päättämät jäsenmaksut
ovat:
10,- € / yksittäinen henkilö / vuosi
15,- € / kokonainen perhe (talous) / vuosi
Jäsenmaksut maksetaan HHB Sukuseuran tilille: NORDEA 151950-57605
(FI44 1519 5000 0576 05). Jos maksat samalla muihin talouksiin kuuluvien
henkilöiden maksuja, lisää jokaisen henkilön koko nimi viestikenttään. Voit
maksaa myös takautuvasti vuoden 2012 maksuja. Jäsenmaksuja koskevissa
asioissa auttaa Heikki Koskinen, p. 050-3403616, Torikatu 1 B 16, 18100
HEINOLA, heikki.koskinen1@elisanet.fi.

SUKUTAPAAMINEN HISTORIATIEDON KERÄÄMISEKSI
• Pidetään alkusyksystä 2013. Tarkempi aika ilmoitetaan erillisessä kutsussa.
• Tavoitteena on organisoida historiatiedon kerääminen ja löytää sopivat
henkilöt sekä tiedon keräämiseen että dokumentointiin.
• Hallitus toivoo vapaaehtoisia ilmoittautumaan Kesäkuun puoleen väliin
mennessä. Tämän lisäksi Hallitus esittää ja toivoo mukaan muutamia
soveltuvia henkilöitä kaikkien vapaaehtoisten lisäksi.
• Oman osallistumisen lisäksi tai vaihtoehtona voi esittää hallitukselle
mielestään soveltuvia henkilöitä, joita voitaisiin erikseen kutsua mukaan.
• Tavoitteena on myös löytää henkilö eli neuvonantaja opastamaan
sukututkimustamme jatkossa.

• Voit ”kantaa oman kortesi kekoon” välittömästi tekemällä perheesi
jäsenistä perhetaulun ja postittamalla sen jäsensihteerille,
jäsensihteerille Jouni Koskinen,
sähköpostiin: jouni.koskinen@phnet.fi tai postiosoitteeseen: Laukkalantie
21, 17110 KALLIOLA. Kaikki saadut tiedot käsitellään luottamuksellisesti
eikä niitä tulla julkaisemaan julkisesti.
• Tämän jäsenkirjeen liitteenä perhetaulun malli ohjeineen nykyisten tietojen
täydentämiseksi ajan tasalle. Saat ladata tulostettavan mallipohjan
mallipo
nettisivuiltamme linkistä: http://koti.phnet.fi/jokoskin/Lomakkeet/
Lomakkeet/
• Voit
oit myös täyttää perhetaulun suoraan nettisivuillamme linkistä:
http://koti.phnet.fi/jokoskin/Perhetaulu/Index.htm

Sukuseuran tukeminen
Sukuseuran toimintaa voit tukea vapaaehtoisella tukimaksulla Sukuseuran
tilille: NORDEA 151950-57605 (FI44 1519 5000 0576 05).
Myös seuraavien tuotteiden hankkiminen tukee toimintaa:
•

Foliopainetulla vaakunalla koristeltu kunniakirjakansio onnitteluonnittelu tai
suruvalittelu-tarkoituksiin, hinta 10 € + 5 € postituskulut.
postituskulut Mukaan saat
valmiin onnittelupohjan tai suruvalitteluadressin. Niistä esimerkit
löydät nettisivuiltamme.

•

A4 kokoon tulostettu vaakuna + heraldinen selvitys, hinta 10 € + 5 €
postituskulut.

•

Valokuvaesitys Wire-O-sidottuna
sidottuna vihkona ja CD:lle tallennettuna
PowerPoint esityksenä, hinta yhteensä 20 € + 5 € postituskulut.
postituskulut

•

esitys suvun kantatiloista CD:lle
Heikki Koskisen valmistelema Dia-esitys
tallennettuna PowerPoint esityksenä, hinta yhteensä 20 € + 5 €
postituskulut.

•

Pöytäviiri, hinta 50 €/kpl + 9 € postituskulut
• kolmikankainen; viirisatiini + välikangas +
valkoinen takakangas
• marmorikivi, niklatut poikki- ja pystytangot
• kaiverrettu ja kiillotettu Alumiini-laatta.

Tilauksia tuotteista voit tehdä seuraavien henkilöiden kautta:
Juha Silvesalo p. 040-7463530, juha.silvesalo@pp.phnet.fi
Jouni Koskinen p. 040-7571685, jouni.koskinen@phnet.fi
Heikki Koskinen p. 050-3403616, heikki.koskinen1@elisanet.fi
Sukuseuran hallituksen puolesta
Juha Silvesalo, puheenjohtaja
HHB Sukuseura ry

