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Hyvät sukulaiset!
Sukuseurojen sääntöjen mukaan vuosikokous on järjestettävä kolmen vuoden välein huhti – syyskuun välisenä aikana. Edellinen kokous oli kesäkuussa 2017. Näin ollen nyt olisi vuosikokouksen
aika. Näin korona-pandemian kieltojen ja suositusten vuoksi sen järjestäminen ei ole ollut mahdollista. Sukuseuroissa on runsaasti 70+ ja riskiryhmään kuuluvia jäseniä, joille tätä kirjoitettaessa suositellaan edelleen karanteenin kaltaisia olosuhteita. Tämän vuoksi ei vieläkään ole varmaa voidaanko vuosikokous järjestää sääntöjemme määräämänä aikana.
Sukuseurojen keskusliiton 8.5.2020 jäsenseuroilleen lähettämässä sähköpostissa: ”Otsikko: Tiedustelu korona-pandemian aiheuttamista muutoksista jäsenseuroissa” todetaan: ”Jos yhdistyksen säännöt eivät salli etäosallistumista, niin vuosikokous tulee lykätä turvalliseen aikaan ja pitää se kasvokkain, kun aika sallii. Pakottavia syitä pitää kokous poikkeusoloissa ei tavallisilla yhdistyksillä
yleensä ole.” Näin ollen sukuseurojen hallitukset ovat sähköpostilla toteutetussa kokouksessa tulleet
siihen tulokseen, että vuosikokous siirretään vuonna 2021 pidettäväksi. Päätös merkitsee sitä, että
jäsenmaksut vuosina 2020 ja 2021 ovat vuoden 2017 vuosikokouksen päättämät eli 10 €/vuosi ja
ainaisjäsen 100 € molemmilla sukuseuroilla. Myös 2017 valitut hallitukset jatkavat. Jäsenmaksut
maksetaan seuraaville tileille: Savo-Honkakoski FI80 5700 8120 1959 09 ja Wrang FI33 5700
8120 0925 77.
Kummallakin sukuseuralla on oma lippu, jonka lainaamisesta on jäseniltä tullut kysymyksiä. Hallitukset päättivät lippujen lainaamisesta jäsenille esim. serkkutapaamiseen ja vastaaviin tilaisuuksiin
sovituksi ajaksi. Savo-Honkakosken sukuseuran lippua voi tiedustella Pirkko Gustafssonilta puh.
044 0405458, sähköposti: pirkko.pg@gmail.com ja Wrangin sukuseuran lippua Seppo Peill:lta puh.
050 3584493 ja sähköposti seppo@peill.fi.
Vuonna 2017 julkaistut sukukirjat ovat käyneet vaihtelevasti kaupaksi, kun vuonna 2018 hinta molempien sukuseurojen osalta alennettiin 40 eurosta 25 euroon. Savo-Honkakosken kirjoja on jäljellä
alle 50 kpl ja Wrangin kirjoja noin 150 kpl. Wrangin hallitus onkin päättänyt alentaa hinnan 10 euroon. Postin kautta toimitettaessa em. hintoihin lisätään postikulut. Savo-Honkakosken kirjojen
myynnistä vastaa Pirkko Gustafsson ja Wrangin Seppo Peill. Heiltä ja sukuseurojen kotisivuilta saa
yksityiskohtaiset tiedot. Yhteystiedot ovat yllämainitut.
Sukutietoja kerätään edelleen sekä Savo-Honkakosken että Wrangin sukuseurojen osalta. Molempien sukuseurojen osalta muutokset ja uudet tiedot Jorma Haapasalolle sähköpostilla: jorma.haapasalo@pp.inet.fi. Tulevista julkaisuista päätetään myöhemmin. Ehdotuksia jatkotoiminnasta voitte
tehdä Jorma Haapasalolle tai kaikille hallitusten jäsenille.
Tervetuloa tutustumaan sukuseurojen kotisivuihin. Kotisivuilta löytyy seurojen historiaa. Siellä on
myös sähköpostiosoite, johon voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja osoitemuutokset. Sukuseurojen
kotisivujen osoitteet ovat: Savo-Honkakoski http://savohonkakoski.fi/ ja Wrangi http://wranginsukuseura.fi/.
Toivomme vilkasta yhteydenpitoa, ajatusten vaihtoa ja ideoita tulevaa toimintaa ajatellen.
Pidetään siis yhteyttä!
Savo-Honkakosken ja Wrangin sukuseurojen hallitukset

