
                        Hyvä sukulainen, 

                             vuosi on vaihtunut sitten edellisen kirjeen. Maailmalla meno ei ole muuttunut. 
Meidän on            Meidän on kuitenkin jatkettava elämää ja pidettävä yllä toivoa. Tulevaisuuden      

     ajatteleminen ja suunnitteleminen on siihen yksi tapa. Niinpä odotan jo seuraavaa 
     tapaamistamme.

Sukukokous
Hallitus päätti kokouksessaan 15.2. tulevan suku-
juhlamme pitopaikan. Se on Lepolan Talo
Hausjärvellä, osoitteessa Kappalaisentie 49. Ja
päivähän on perinteisesti elokuun toinen sunnuntai,
tänä vuonna 13.8. Talossa on sali, johon kaikki
mahdumme. Niin että näemme ja kuulemme
toisemme paremmin kuin viime vuonna. 

Kuisma-tuotteista
Uusia Kuisma-tuotteita on kehitelty. Uskon, että ensi kirjeessä voin kertoa niistä 
enemmän ihan kuvien kera. Kannattaa käydä Kuiman sukuseura ry:n kotisivuilla, 
sillä sinne tuotteet tulevat hintoineen heti, kun ovat valmiita. Vanhoista tuotteista 
Nuoret Kuismat-kirjaa on vielä myymättä yli 400 kappaletta. Vinkki: kirja voisi 
olla hyvä lahja valmistuvalle, ylioppilaalle tai peruskoulunsa päättävälle. 
Edullinenkin se on, vain 10€ + mahdolliset postituskulut.

Jäsenistä ja yhteydenpidosta
Olen ilokseni saanut olla yhteydessä moneen sukuseuran jäseneen laittaessani jäsenrekisteriä 
ajantasalle. Kyllä kuismalaisten kanssa on kiva jutustella, vaikka aihe olisi ikäväkin, niinkuin 
maksamatta jääneet jäsenmaksut. Usein syynä maksamattomuuteen on ollut muuttunut osoite tai 
sähköpostiosoite, joka ei ole sukuseuraa tavoittanut. Siksi esitän jälleen toiveen, että muuttuneista 
yhteystiedoista ja poisnukkuneista jäsenistä ilmoitettaisiin allekirjoittaneelle. 

Olemme lähettäneet onnitteluviestejä 50-, 60-, 70-, 75-, 80-, 85- ja 90-vuotta täyttäneille jäsenille. 
Valitettavasti kaikista jäsenistä ei jäsenrekisterissä ole ilmoitettuna syntymäaikaa. Tällaisia 
henkilöitä on 21. Jos olet jäänyt onnitteluitta, syy voi olla edellämainittu.  

Nuorten mukaan kutsuminen ja haaste
Viime kirjeessä esitin toiveen, että jäsenet kyselisivät nuoremmilta, mitä he toivoisivat seuralta. 
Sain yhden yhteydenoton asian tiimoilta. Siksi uusin pyyntöni. Hallituskin on asiaa miettinyt ja 
joitakin ideoita on syntynyt keskusteluissamme. Ylös olen kirjannut myös ne ehdotukset, jotka sain 
edellisessä sukukokouksessa. 

Esitän tässä haasteen itsekullekin jäsenelle: pyydäpä seuraavaan sukutapaamiseen mukaan joku alle 
45-vuotias nuori kuismalainen. Itse aion jollain konstilla, vaikka lahjomalla, saada yhden 
jälkeläisistäni mukaani. Veljeni aikoinaan houkutteli minut sukukokoukseen ja innostuin. 
Saattaahan näin käydä jollekulle toisellekin. 



Jäsenmaksut
Tämän vuoden tammikuussa jäseniä sukuseurassa oli 273, joista jäsenmaksua maksavia 222. Muut 
ovat joko ainais-, kunnia-, vapaa-, tai nuorisojäseniä. Vapaajäsen on jokainen 80-vuotta täyttänyt ja 
nuorisojäsen alle 18-vuotias. 

Kirjeen liitteenä on jäsenmaksulomake teille, joille kirje tulee perinteisen postin välityksellä. 

Talviterveisin Päivi Hallikainen, puh. 041 5050646, paivikyllikki@gmail.com


