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Tervehdys teille kaikille!
Perinteiseen tapaan kerran vuodessa lähetettävän jäsenkirjeen postitus tapahtuu nyt
ensimmäisen kerran, sekä sähköpostitse että paperiversiona ja tiedoksi kaikille teille jotka
tulevaisuudessa haluatte ottaa vastaan postinne kotitietokoneelle ilmoittanette
sähköpostiosoitteenne rahastonhoitaja/jäsenrekisterin hoitaja Irmeli Salmiselle
(muutokset@wippies.fi) tai jollekin meistä hallituksen jäsenistä.
Jäsenmaksun 10 euroa, toivomme maksettavan sukuseuran tilille LSO FI80 5700 8120 1959 09
viimeistään 15.6.2013 mennessä. Jäsenmaksutulot, sekä kirjamyynti ovat sukuseuratoiminnan
ainoat tulonlähteet, joilla toimintaa rahoitetaan ja esim. viime vuonna jäsenmaksutuloja
kerättiin vain 147 henkilöltä niin vähäiset olivat tulot niiltä osin, kirjoja myytiin lähes sama
kappalemäärä, joten tulot yhteen laskettunakin jäivät varsin vähäisiksi.
Vuoden 2012 taloutta rasitti ensimmäisen sukukirjan vuodelta 2005 uusintapainos, joka
toteutettiin monien ilman kirjaa jääneiden toivomuksesta, mutta jonka myynti ei odotuksista
huolimatta toteutunut toivotussa määrin. Painatuskulujen kattamiseksi jouduimme
turvautumaan erikoisjärjestelyihin, joista selvitäksemme hallitus päätti alentaa varastossa
olevien kirjojen hintaa. Keskustelun ja erilaisten vaihtoehtojen valinnan pohjalta hinnaksi
päätettiin 20 € /kpl. Nyt hinnan ollessa näin edullinen kannattaisi hankkia kirjat suvun
nuorempiakin ajatellen. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä ajattelee kanssamme samoin
ja hankkii kirjat tulevien sukututkijoiden myöhempään käyttöön. Kirjoja saa edelleen kuten
tähänkin asti Eerolta, Pirkolta, Irmeliltä ja Tertulta.
Tulot sukuseuralle ovat enemmän kuin tarpeeseen. Pelkona on myös, että meille väliaikaiseen ja
vastikkeettomaan käyttöön luovutetut varastotilat tultaneen ennen pitkää tarvitsemaan
muuhun käyttöön. Mikäli näin käy se tietäisi varastotilojen vuokrausta toisaalta ja se olisi lisää
kustannuksia aiheuttava menoerä.
Tällä hetkellä jo kaikkien sukuseuran toiminnassa mukana olevien kotitilat toimivat myös
osittaisena kirjavarastona, eikä niitä myöhemminkään voida kuormittaa enemmällä kirjojen
varastoinnilla.

Hallitus on päättänyt ensi vuoden sukukokouksen yhteydessä järjestettävästä juhlasta yhdessä
Wrangin sukuseuran kanssa. Syksyllä hallitukset yhdessä päättävät tarkemman ajankohdan ja
paikan sekä ohjelman, mutta jo nyt uskaltaisin melkein varata jonkun viikonlopun elokuulta
2014. Ensi vuoden alkupuolen jäsenkirjeessä kuitenkin tarkemmin tästä asiasta.

Sukututkimus Savo-Honkakosken suvun vaiheista jatkuu ja uutta tutkimusmateriaalia onkin jo
koossa alkuun uutta kirjaa varten, mutta mitä erikoisesti toivomme ovat lyhyet tai pidemmät
henkilöiden tai sukuhaaroihin liittyvät historian kertomukset. Ne elävöittäisivät mainiosti
kirjoissa olevien elämää ajankohtaan sovitettuna. Ehdottoman tärkeää on myös maininta
henkilön harjoittamasta ammatista.

Yhteyttä ja sukuseuraa koskevia asioita kannattaa seurata seuran omilta kotisivuilta osoitteessa
www.suvut.genealogia.fi/savohonka

Hallituksemme puolesta toivotan kaikille suvun jäsenille hyvää kevään jatkoa. Pidättehän
jatkossakin yhteyttä.

Ystävällisesti tervehtien Terttu

