Sukuseura Vanhalakka-Sydänmaanlakka-Lakka ry
SUKUTIEDOTE

Kouvolassa 29.8.2011

Terveisiä hallituksen kokouksesta 19.8.2011 kaikille sukuseuran jäsenille!
1) Hallitus on valinnut varapuheenjohtajaksi Jukka P. Lakan Kuusankoskelta (0400-704934),
puheenjohtaja Jorma Korpisen (040-571 6228) kulmilta siis.
Talous- ja jäsenasiat hoitaa Terttu Iiskola Inkeroisissa.
2) Stipendirahasto toimintaan
Hallitus pyrkii keräämään lisää varoja 5000 euron stipendirahastoon. Tarkoitukseen on avattu Luumäen
Osuuspankkiin erillinen tuottotili FI74 5453 0660 9159 77, jolle suvun jäsenet voivat jättää lahjoituksia.
Ensimmäiset, korkeintaan 200 euron suuruiset, stipendit pyritään jakamaan keväällä 2012, jos mahdollista.
Hakemuksia voivat jättää hallitukselle alle 25-vuotiaat sukuseuran jäsenperheiden nuoret ja lapset.
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 11.11.2011.
Ilmoittakaapa jälkikasvunne myös sukuseuran jäseniksi! Alle 18-vuotiailta ei jäsenmaksua.
3) Toimintasuunnitelmaa sukukokouksesta 13.6.2010 sukukokoukseen 9.6.2013:
Suvun jäsenten tapaamiseksi järjestetään kesällä 2012 yhteinen Salpavaellus. Tapahtumaa valmistelee
Päivi Vainikka (044-552 1464 ) yhdessä Jorma Korpisen kanssa.
Valmistellaan mielenkiintoinen ohjelma sukukokoukselle 9.6.2013.
Paikka- ja ohjelmaehdotuksia otetaan vastaan.
Valmistellaan alustavasti sukuseuran 30-vuotisjuhlaa kesälle 2014.
Kerätään sukuseuralle varoja uuden sukukirjatyön aloittamiseksi, sukututkija Ahti Kopperin
(0500-229 119) arvion mukaan mahdollisesti vuonna 2016. Silloin kirja ilmestyisi vuonna 2021.
Uusia ideoita toiminnan virkistämiseksi otetaan vastaan.
4) Sukukirja tarjouksena loppuunmyynnissä ym. tuotteita !
Yli 800-sivuinen sukukirjajärkäle (2001) maksaa sukuseuran jäsenille enää 10 euroa, muille 25 euroa.
Postimaksua kertyy lähetyksen koon mukaan 10-20 euroa.
Isännänviirejä on muutama jäljellä, maksaa 100 euroa lähetyskuluineen.
Pöytästandaari 25 euroa lähetyskuluineen.
Sukuseuran postimerkkejä (1.lk, painos 2004) on jäljellä paljon vähemmän kuin jäseniä. Tasapuolisuuden
vuoksi 100 postimerkkiä myydään tarjousten perusteella.
Kaikki tuotteiden tilaukset Terttu Iiskolalle alla olevaan osoitteeseen!
5) Jäsenmaksulaskun mukana tulee kysymysmerkkejä
Taloudenhoitaja on verrannut jäsenmaksujen suoritukset vuodelta 2010 ja jäsenrekisterin nimet
ja todennut, että rekisteristä puuttuu paljon perhemaksun (20 euroa) suorittaneiden perheiden puolisoiden
ja lasten nimiä ja tietoja.
Uusien sääntöjen mukaan yhdistyksellä on aikuisjäseniä ja alle 18-vuotiaita perhejäseniä,
mutta jäsenmaksua (10 euroa) laskutetaan nyt vain vuosina 1992-1926 syntyneiltä jäseniltä.
85 vuotta täyttäneet voivat mielellään laittaa jäsenmaksurahan stipendirahaston kartuttamiseen,
jos haluavat!
Tämän jäsenmaksulaskutuksen mukana tulee siis kysymysmerkkejä, ja laskuissa voi olla myös virheitä,
koska esimerkiksi kaikkien syntymäaikoja ei ole tiedossa.
Toivomme saavamme vastauksina kysymysmerkkeihin:
perheenjäsenten nimiä ja syntymäaikoja, omaa sukua -tietoja ja syntymäpaikkoja ja sähköpostiosoitteita.
Tiedot Terttu Iiskolalle sähköpostitse info@anaheimfinland.fi
puhelimitse 044-574 4711
kirjeitse osoitteeseen Lehmuskuja 13, 46900 Inkeroinen.
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