Haarasilta-Halme-Brunila
sukuseura ry
Jäsenkirje 2014
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
nettisivuiltamme, www.hhbsukuseura.fi.
Nettisivut ja yhteystiedot
Nettisivujemme osoite on www.hhbsukuseura.fi. Pyrimme kehittämään sivuja
mahdollisuuksien mukaan. Niistä kehittyy pikkuhiljaa tietopankki
tulevaisuuden sukupolville. Käy tutustumassa. Muuttuneet yhteystietosi tai
esim. tietoja perheenlisäyksestä voit kertoa joko nettisivujen palautteen ja
perhetaulun kautta tai suoraan Jouni Koskiselle, p. 040-7571685,
info@hhbsukuseura.fi.
Sukututkimuksen tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja ajoittain vaihtuvalla
salasanalla. Sukuselvitykseen pääset pyytämällä tunnukset suoraan Jouni
Koskiselta, p. 040-7571685, info@hhbsukuseura.fi tai pyytämällä niitä
sivuilla olevan palauteosion kautta. Elävien henkilöiden syntymäajat on
edelleen poistettu näkyvistä tietoturvasyistä.

Yhteenvetoa toiminnasta
Hallitus on kokoontunut viisi kertaa vuoden 2013 jäsenkirjeen lähetyksen
jälkeen.
Vuoden 2013 jäsenkirjeellä pyrittiin innostamaan ja helpottamaan suvun
tietojen päivittämistä esim. netin kautta täytettävien perhetaulujen avulla.
Täysin samasta syystä pidettiin Lahdessa tapaaminen 8.2.2014.
Tapaaminen oli erittäin onnistunut. Siitä erityiskiitokset ”Sukutietoja
etsimään” nimisen esitelmän pitäneelle Tarja Laaksoselle. Kiitämme myös
Asko ja Teemu Haarasiltaa mielenkiintoisesta ja keskustelua herättävästä
esityksestä. Mainituista yrityksistä huolimatta ei hallituksen ulkopuolisten
jäsenten aktivointi ole onnistunut. Olemme siis edelleen suuren haasteen
edessä. Tuo historiatiedon keruu ja tallennus tulevaisuuden sukupolvia

varten on kuitenkin se toiminnan päätavoite. Täytyy myös muistaa, että
kaikki tänään tapahtunut on historiaa tulevaisuudessa.
Hallitus on valmistellut seuraavaa Sysmässä Tikkalan nuorisoseuran talolla
3.8.2014 pidettävää sukuseuran yleiskokousta.
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.

YLEISKOKOUS 2014
Pidetään Sysmässä Tikkalan nuorisoseuran talolla 3.8.2014.
Kokouksen päätteeksi ja piristykseksi on alustavasti suunniteltu
tilausristeilyä Päijänteellä Jenni-Maria II salonkilaivalla. Mukaan risteilylle
mahtuu 40 ensimmäisenä ilmoittautunutta henkilöä.
Muita ohjelmaideoita vastaanottaa varapuheenjohtaja, Jouni Koskinen p.
040-7571685, info@hhbsukuseura.fi.
Virallinen yleiskokouksen kutsu postitetaan hieman myöhemmin mutta
varaa aika kalenteriisi jo nyt!

SUVUN HISTORIA- JA JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Voit ”kantaa oman kortesi kekoon” välittömästi tekemällä perheesi
jäsenistä perhetaulun ja postittamalla sen jäsensihteerille, Jouni Koskinen,
sähköpostiin: info@hhbsukuseura.fi tai postiosoitteeseen: Laukkalantie 21,
17110 KALLIOLA. Kaikki saadut tiedot käsitellään luottamuksellisesti
eikä niitä tulla julkaisemaan julkisesti.
Voit ladata perhetaulun tulostettavan mallipohjan nettisivuiltamme linkistä:
http://hhbsukuseura.fi/Lomakkeet/PERHETAULU-liiteversio.pdf

Vaihtoehtoisesti on perhetaulu täytettävissä suoraan nettisivuillamme
linkistä: http://hhbsukuseura.fi/Perhetaulu/Index.htm
Pyydämme myös huomioimaan, että sukuseuran jäsen- ja yhteystiedot ovat
juuri sillä tasolla kuin olette ne meille ilmoittaneet. Mitään maksullisia
rekistereitä esim. osoitetietojen perheen lisäysten tai perhesuhteiden
muutosten selvittämiseksi ei käytetä, koska toiminta on luonteeltaan täysin
jäsenten aktiivisuuteen perustuvaa.

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 onnittelu- tai
suruvalittelu-tarkoituksiin, hinta 10 € + 5 € 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 vihkona ja CD:lle tallennettuna
PowerPoint esityksenä, hinta yhteensä 20 € + 5 € postituskulut.

Heikki Koskisen valmistelema Dia-esitys suvun kantatiloista CD:lle
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:
Jouni Koskinen p. 040-7571685, info@hhbsukuseura.fi
Heikki Koskinen p. 050-3403616, heikki.koskinen1@elisanet.fi

Sukuseuran hallitus
HHB Sukuseura ry

