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Jäsenkirje

Sukukokous
Sukuyhdistys Hohenthal ry – Släkföreningen Hohentahl rf sukukokous Helsingissä 2012

Hohenthalien sukukokous pidettiin Helsingissä 11.8.2012 kulttuurikeskus Sofiassa. Osallistujia oli yhteensä 31.
Ilmoittautumisen jälkeen juotiin tervetulokahvit kulttuurikeskuksen aulassa, jonka jälkeen pidettiin varsinainen
vuosikokous yhdistykselle varatussa kokoustilassa.
Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi kaudelle 2012 – 2014 Vuokko Heikkilä-Kankkonen. Hallituksen muiksi
varsinaisiksi jäseniksi valittiin; Matti Kolehmainen, Eiri Hohenthal-Nylund, Tapio Aaltonen ja Veli-Matti
Heikkilä. Varajäseniksi valittiin; Marja-Liisa Hohenthal ja Sirpa Björk. Toiminnantarkastajiksi valittiin Urpo
Hoikkala ja Elina Louhelainen ja varalle Pekka Voltti ja Anja Vaara.
Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 15 euroa/hlö.
Hallitukselle annettiin tehtäväksi kehittää nettisivuja, perustaa yhdistykselle FB-sivut ja panostaa sosiaaliseen
kanssakäymiseen verkossa. Hallitus sai uudelleen tehtäväkseen järjestää sukumatkan Saksaan, koska
kiinnostusta siihen edelleen on.
Varsinaisen kokouksen päätteeksi oli ohjelmassa esitelmä Vetelin sukuhaaran henkilöistä, jonka oli lupautunut
pitämään Esa Hohenthal, mutta sairastumisen takia hän oli estynyt. Matti Kolehmainen piti aiheesta hyvin
mielenkiintoisen esitelmän, vaikka pahoittelikin lyhyttä valmisteluaikaa.
Tämän jälkeen meillä oli tilaisuus tutustua Pyhän Viisauden kappeliin, jota meille esitteli pappismunkki Mikael
Nummela. Hänen johdollaan kuulimme myös musiikkia, jota esittivät Matti Kolehmainen, Taru Kolehmainen ja
Eiri Hohenthal-Nylynd.
Sukukokouksen päätteeksi nautimme maittavan illallisen viihtyisässä ruokasalissa vapaan seurustelun merkeissä.
Tunnelma oli hyvin vapautunut ja iloinen.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 13.9.2012. Kokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Matti
Kolehmainen, sihteeriksi Tapio Aaltonen, rahastonhoitajaksi Timo Nylund ja yhdistyksen kirjanpitäjäksi Tom
Kakkola.

Teatteria keväällä 2013
Nyt on sukuyhdistyksen jäsenillä mahdollisuus tavata vapaamuotoisen ohjelman merkeissä.
Lauantaina 13.4.2013 klo 13.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä esitetään Juha Jokisen kirjoittama ja
ohjaama näytelmä Patriarkka. ”Patriarkka on henkeäsalpaavan upeasti näytelty ja täynnä pakahduttavan tunnistettavia
hetkiä, joista muodostuu pelkkää ajankuvaa laajempi, panoraamamainen esitys nykypäivän ihmisestä yhteiskunnassa ja
ihmissuhteissa.” Maria Säkö, Skelet

Olemme varanneet esitykseen 21 lippua. Ryhmälipun hinta on 32 euroa, jos meitä on vähintään 20 henkilöä.
Muuten hinnat ovat 32 euroa eläkeläiset ja muut 34 euroa. Sitovat ilmoitukset Tapio Aaltoselle viimeistään

10.3.2013 mennessä joko sähköpostilla tapioaaltonen@kolumbus.fi tai puhelimitse numeroon 050 5635706.
Teatteriesityksen jälkeen on päivällinen, johon myös ilmoittautumiset Tapio Aaltoselle. Paikka ilmoitetaan
myöhemmin. Tapaaminen on omakustanteinen.

Sukumatka
Yhdistys järjestää sukumatkan lokakuussa 2013. Matka on ns. pitkä viikonloppu ja sen kokonaishinta alle 1000
euroa. Lento Berliiniin, josta kohdematka Puolaan, suvun historiallisille paikoille. Lisätietoja matkasta antaa
Matti Kolehmainen, sähköposti kolemat@gmail.com tai puhelin 040 5635155
Huom! Ilmoitus näistä tapahtumista myös nettisivuillamme ja facebook-sivuillamme.

Suvun tietojen arkistointi
Hallitus on päättänyt selvittää ja selvityksen pohjalta aloittaa sukua koskevan aineiston arkistoinnin
mahdollisesti Suomen Kansallisarkistoon, jossa jo on Hohenthalin suvun aineistoa. Hallitus on tavannut Esa
Hohenthalin ja tutustunut hänen sukua käsittelevään kattavaan sähköiseen arkistoon. Tarkoituksemme on tavata
alkuvuodesta asiantuntija joko Suomen Kansallisarkistosta tai Sukuyhdistysten liitosta ja saada arkistointiin
liittyviä ohjeita ja neuvoja.
Esa Hohenthal on luovuttanut paperimuodossa olevaa aineistoa Tapio Aaltoselle. Jatkossa aineistoa hallinnoi
yhdistyksen sihteeri.
Nettisivut ja Facebook-sivut
Yhdistykselle on perustettu Facebook-sivut, joihin voi tutustua hakusanalla ”Sukuyhdistys Hohenthal Facebook”.
Tulemme ilmoittamaan yhdistyksen kokouksista ja mahdollisista muista tapahtumista myös FB-sivuilla.
Tarkoituksemme on myös kehittää nettisivujamme. Tavoitteena on saada suvun historiasta ja henkilöistä
valokuvakokoelma sivuillemme. Olemme tavanneet Esa Hohenthalin ja tutustuneet hänen runsaaseen
sähköisessä muodossa olevaan suvun valokuva-arkistoon. Näistä kuvista valitsemme kokoelman
nettisivuillemme.
Jos sinulla on ideoita, kuvia tai muuta materiaalia, jota haluat julkaista nettisivuillamme, niin otamme niitä
mielellämme vastaan. Voit lähettää aineiston lähdetietoineen Tapio Aaltoselle sähköposti
tapioaaltonen@kolumbus.fi. tai osoitteeseen: Karhunevantie 47, 00890 Helsinki
Omat tuotteet
Olemme päättäneet hankkia sukuvaakuna-aiheisia postimerkkejä, sekä 1. että 2. luokan. Myyntihintana
40 euroa/arkki ja 35 euroa/arkki. Arkissa on 20 postimerkkiä. Adresseja on edelleen myynnissä,
hinta 6 euroa/kpl. Tuotteita voi tilata Tapio Aaltoselta tapioaaltonen@kolumbus.fi.

Osoitteet
Muistathan ilmoittaa osoitteen muutokset ja sähköpostiosoitteen muutokset yhdistyksen sihteerille Tapio
Aaltoselle joko sähköpostilla tapioaaltonen@kolumbus.fi tai postitse osoitteeseen: Karhunevantie 47,
00890 Helsinki. Toivomme myös, että mahdollisimman moni ilmoittaisi sähköpostiosoitteensa.
Tarkoituksemme on lähettää tiedotteet mahdollisimman monelle sähköisesti, kun saamme uuden jäsenrekisterin
ajantasaistettua.

Jäsenmaksut 2012-2014
Jäsenmaksusta lähetämme erillisen laskun syksyllä 2013 sähköpostitse, niille joiden sähköpostiosoite on
tiedossamme, muille postitse.

Hyvää alkavaa vuotta 2013!

Hallitus

