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Karjalan Liiton tapahtumia

Tänä sähköisen viestinnän ja matkapuhelinten määrän
massiivisen kasvun aikakautena sukuseuran jäsenrekiste-
ri kaipaa tietojen päivittämistä.

Kaikkien sukuseuramme jäsenten tietojen ajantasais-
taminen on tarpeen.

Tämän tiedotteen mukana tulleella kaavakkeella voit
hoitaa syntymäaika-, osoite-, puhelin- ja sähkö-
postitietojesi päivittämisen vaivattomasti. Samainen
kaavake löytyy pdf-muodossa (myöhemmin myös html-
lomakkeena) internetistä seuramme kotisivuilta osoit-
teesta www.metsapirtti.net/suvut/ahtiainen. Postita
(siistillä käsialalla) täytetty lomake sukuseuran sihteerille
(osoite sivulla 11).

Sukuseuran varojen säästämiseksi ja postittamistyön
helpottamiseksi voimme aloittaa jäsentiedotteiden yms.
kirjeiden lähettämisen sähköpostitse. Näin tullaan tietysti
toimimaan vain sellaisten jäsenten kohdalla, joilla on
mahdollisuus sähköpostin käyttöön ja jotka ovat ilmais-
seet halukkuutensa sähköiseen tiedottamiseen. Tähänkin
kysymykseen voit vastata samalla lomakkeella, jolla
varmistat yhteystietojesi oikeellisuuden.

Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa myös sääntö-
jemme sallimasta nuorisojäsenmahdollisuudesta. Jäsen-
maksunsa maksaneen aikuisen alaikäinen, alle 18 vuotias
lapsi voi liittyä sukuseuraan nuorisojäsenenä ilman
jäsenmaksua ja äänioikeutta. Innostakaa nuorisonne
mukaan toimintaan.

Vielä ikävämpiin asioihin; jäsenrekisterin ylläpitäjällä
ei ole kanavia selvittää jäsentemme siirtymistä tuonpuo-
leiseen. Oletko ystävällinen ja ilmoitat jatkossa lähim-
mäisesi poismenosta seuran sihteerille.

Jouni Ahtiainen

5.10. klo 10-16 Sukuseurapäivä Lahdessa, Lahden seurakun-
nan salissa, Rautatienkatu 21, 5.krs. ”Mitä ovat Suomen Sukutut-
kimusseura ja Sukuseurojen Keskusliitto?” Kysymyksiin vastaavat
Leif Mether ja Olli Heiskanen. Karjalaisten sukuyhteisöjen liitto
esittäytyy. Aiheena muun muassa sukuseurat ja verotus sekä Vaski-
suvun (Metsäpirtin Vaskelasta) ja Vaskelan sukukirjan esittely. Il-
moittautumiset Karjalan liiton toimistoon 1.10. mennessä puh. 09-
7288 1713 tai sähköpostilla toimisto@karjalanliitto.inet.fi. Lisä-
tietoja Mervi Piipponen 09-7288 1714 tai sähköpostilla  mer-
vi.piipponen@karjalanliitto.inet.fi. Päivän hinta liiton jäseniltä 20
euroa ja ei-jäseniltä 25 euroa sisältää myös lounaan ja kahvit.

10.10. klo 18.00 pitäjäesittely Karjalatalolla. Esittelyvuorossa
Suistamo ja Valkjärvi (31.10. vuorossa Salmi ja Uusikirkko).

15.10. Venäjä ja Suomi - vastakkain vai vierekkäin –luento-
sarja alkaa Helsingin yliopiston päärakennuksen luentosalissa 1,
Fabianinkatu 33. Luentosarja jatkuu kuutena peräkkäisenä tiistaina.

19.-20.10 Sukututkimuksen jatkokurssi Karjalatalolla Helsin-
gissä. Tarkemman ohjelman saa liitosta tai liiton kotisivuilta:
www.karjalanliitto.fi

2-3.11. Äänellä itkemisen kurssi Karjalatalolla, Helsingissä.
Kurssin hinta Karjala-kortilla 25 euroa ja muille 30 euroa kattaa
lounaan 2.11. kahvit ja lauantain yleisötilaisuuden pääsymaksun.
Ilmoittautumiset 25.10. mennessä Karjalan Liiton toimistoon puh.
09-7288 1713 tai sähköposti: toimisto@karjalanliitto.inet.fi.

9.11. klo 10 Pitäjäpäivänä karjalaisen miehen elämäkertake-
ruun tulokset julkaistaan Karjalatalolla.




