HÄMEENKYRÖN POUSSAT

Tiedote 1/2009
HYVÄT POUSSAN SUVUN JÄSENET
nykyiset ja tulevat
SUKUTAPAAMINEN
22. elokuuta 2009 klo 11 – 18
Tervetuloa loppukesän tapaamiseemme
Hämeenkyröön! Ilmoittautuminen tilaisuuteen
onnistuu maksamalla tilillemme:
jäsenet 25 euroa, muut 30 euroa
kouluikäiset 10 euroa, alle kouluikäiset ilman.
Mainitse tositteessa osallistujien nimet ja
erikoisruokavaliot, kiitos.
Ohjelma; jumalanpalvelus klo 11 Hämeenkyrön
kirkossa, haudoilla käynnit. Klo 13 lähtien
Heiskalla keittolounas ja kakkukahveet.
Musiikista vastaa Ahjolan Pelimannit.
Klo 15 Juhlapuhe ja sääntömääräinen kokous.
Seurustelua ja aktiviteetteja koko perheelle.
Tule siis elokuiseen iltaan tapaamaan laajan
suvun jäseniä. Tarkempi ohjelma
kotisivuillamme ja hallituksen jäseniltä
toukokuussa.
Jos haluat esiintyä tapaamisessa tai jos haluat
vaikka auttaa tilaisuuden järjestelyissä ota
yhteys sihteeriin.

SUVUN TARINOIDEN KERUU jatkuu

Sukutapaamisessa on saatavilla ensimmäinen
julkaisumme, jossa on kertomukset suvun joka
haarasta. Tarkemmat hintatiedot ennen kesää
kotisivulla.
Suvun tarinoita kaivataan lisää. Nyt on aika
kirjata ylös suvun vanhempien jäsenten
muistoja lapsuudestaan, vanhemmistaan,
nuoruudesta. Erilaiset arjen tapahtumat,
harrastukset ym ovat tärkeätä tietoa
tallennettaviksi.
Tarinoita voi lähettää ja neuvoa kysyä:
Kirsti Löytty, hallituksen jäsen p. 044 514 4014
Suokatu 18 A 1, 33230 Tampere

seppo.loytty[at]gmail.com
SUKUHAARAT –julkaisu päivitetään
Sukuseuran perustamiskokouksessa oli
saatavana Pekka Hyypiän kokoama
sukuhaarat julkaisu, jota on vuoden aikana
päivitetty. Sukutapaamisessa voi toki myös
antaa lisätietoja ja myös hallituksen jäsenille
voi aina laittaa täydennystietoja suvun
jäsenistä. Tarkennettua painosta saa tilata
sukutapaamisessa tai etukäteen hallituksen
jäseniltä. Julkaisun hinta selviää ennen kesää
( tiedot tulevat kotisivulle ).

OLETKO MAKSANUT V. 2009
JÄSENMAKSUN?
JÄSENEKSI LIITTYVÄ HENKILÖ

Sukuseuraan voi liittyä 18 vuotta täyttänyt
henkilö, joka isän tai äidin puolelta kuuluu
sukuun, tai on liittynyt sukuun avioliiton kautta
tai elää kiinteässä parisuhteessa (avoliitto)
sukuun kuuluvan henkilön kanssa:

Maksamalla jäsenmaksun tilillemme:
Nordea Hämeenkyrö 115335-62960
jäsenmaksun 10 euroa / vuosi/ henkilö
Maksaessanne voitte laittaa viitetunnuksen
viitekenttään.
VIITENUMERO
SUKUHAARA
Matti Wilhelm Poussa 10 80003
Ester Wilhelmiina Suni 20 80002
s. Poussa
Tuomas Viktor Poussa 30 80001
Hermanni Palkonen s.
40 80000
Poussa
Albert Poussa
50 80009
Maria Eveliina
60 80008
Mustajärvi
s. Poussa
Kustaa Adolf Katajisto 70 80007
s. Poussa
Kun haluat liittyä jäseneksi Hämeenkyrön
Poussan sukuseuraan ja et ole varma mihin
sukuhaaraan kuulut, voit maksaa jäsenmaksun
viitteellä 80 80006. Jäsentietosi rekisteröidään
oikeaan sukuhaaraan ja se ilmoitetaan myös
Sinulle.
Olisi toivottavaa, että maksaessasi tulee nimi ja
osoitetiedot mahdollisimman selkeästi rekisteriä
varten. Viitettä käytettäessä osoitteet eivät
välttämättä tule esiin, siksipä, soita tai meilaa
yhteystietosi rekisterin hoitajalle tai jollekin
hallituksen jäsenelle.
E-mail osoitteen ansiosta voi hallitus myös
pikaisesti viestitellä tarvittavaa tietoa.
ILMOITA SÄHKÖPOSTITIETOSI, saat
tiedotteet vaivattomasti sähköpostiisi.!

jäsenrekisterinhoitaja,rahastonhoitaja,
hallituksen jäsen
Irmeli Rainekari p. 040 5866 194

Liutuntie 13 A 6, 36240 Kangasala

raine.kari[at]tuubi.net
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SUKUSEURALLA ON VAAKUNA

Hallitus hyväksyi Kirsti Löytyn
suunnitteleman vaakunan kokouksessaan
21.3.2009. Vaakunasta teetetään
pöytästandaari, jonka hinta jäsenille on
25 euroa ja muille 35 euroa. Tilauksia
vastaanotetaan sukutapaamisessa, jossa myös
ensimmäinen standaari luovutetaan sen
suunnittelijalle.
Hallitus päätyi myös isännänviirin
hankkimiseen. Viirejä tilataan vain tilausten
mukaan. Hintaan vaikuttaa tilausten määrä.
Hintahaitari on 100 – 150 euroa. Tilauksia
vastaanotetaan elokuussa sukutapaamisessa ja
sen jälkeen hallituksen jäseniltä kuten
stnadaariakin.

KERRO SUKUSEURASTA
Hallituksessa sovittiin, että jokainen jakaa
omaan sukuhaaraansa tiedotetta sähköpostitse
ja toivoo, että jokainen postin saanut levittää
tiedotetta taas eteenpäin joko sähköitse tai
paperiversiona, jotta tieto saavuttaisi
mahdollisimman laajalti sukuun kuuluvat.
TUTUSTU KOTISIVUUN:

Hallituksen muut jäsenet:
POUSSA Paavo, hallituksen puheenjohtaja

paavo.poussa[at]gmail.com p. 0400 642077
SUNI Esko, varapuheenjohtaja
p. 040 5415000/ 03 2551274

esko.suni[at]kolumbus.fi
KRISTERI Risto
p. 0500 486462

risto.kristeri[at]degeroyachts.fi
MUSTAJÄRVI Matti
p. 0400 622144

matti.mustajarvi[at]luukku.com
VEHKAOJA Liisa
p. 0400 927685

liisa.vehkaoja[at]netikka.fi
LIIMOLA Anne, sihteeri
Nuotiokatu 1 f 15
33580 TAMPERE
p. 040 5378587

anne.liimola[at]tampere.fi

http://suvut.genealogia.fi/poussa/
Sivuille pääset helposti Googlessa laittamalla
hakuun vain Hämeenkyrön poussat.
Sivuilta löytyvät ajankohtaiset tiedot esim.
jäsenyydestä, tulevista tapahtumista,
tiedotteet, vaakunamallin. Hallituksen jäsenille
voi laittaa tietoja asioista mitä sivulle haluat.

Hyvää kevättä toivottaen ja yhteydenottoja
odotellen koko hallituksen puolesta,
sihteeri Anne

