Jäsenkirje 1/2020

3.2.2020
Hyvät sukuseuralaiset,
Kohosen sukuseuran toiminnan pääkohdat vuonna 2020 ovat helmikuussa postilaatikkoon kolahtava
”KohoKohtia” -lehti sekä toukokuun 16. päivä järjestettävä tapaaminen Mäntässä Serlachius-museolla.
Syyskuussa järjestämme pienimuotoisen vuosikokouksen Karjalatalolla Helsingissä. Seuran hallitus
kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa, ensimmäisen kerran helmikuun lopulla. Tehkää ehdotuksia seuran
toiminnaksi, esimerkiksi tapahtumiksi, joiden yhteydessä voisimme myös seuralaisina tavata.
KohoKohtia N:ro 24
Lehteen olemme taas kerran saaneet runsaasti materiaalia. Kiitos siitä kaikille - toimittakaa jatkossakin
pieniä ja suuria aiheita, tapahtumia ja valokuvia. Tämän kertaisen numeron sisällössä on myös valitettavan
suuri määrä muistokirjoituksia, kun useita jäseniä poistui vuoden aikana keskuudestamme.
Lehden tekemisessä on jo muutaman vuoden ajan ollut esillä kysymys painetun paperilehden jatkosta. Se
on ennen kaikkea kustannuskysymys. Olemme voineet tuottaa painetun lehden Aaro Kohosen muistoksi
lahjoitusvaroilla perustetun rahaston turvin. Rahasto on tietysti tässä työssä jatkuvasti pienentynyt ja
joudumme arvioimaan lehden jatkomuotoa taas kerran uudelleen. Vaihtoehto on sähköinen lehti,
jollaisena ”KohoKohtia” on jo nyt luettavissa seuran kotisivuilla. Lehden sisällön ja ulkoasun kannalta
vaadittava työmäärä on sama, olipa lehti paperilla tai vain sähkössä.
Mänttään lauantaina 16.5.2020 !!!
Tässä alla on ilmoittautumisohjeet kevään tapahtumaan Mäntässä lauantaina 16.5.2020. Sukuseura tarjoaa
kahvit ja opastuksen, muut maksut omakustanteisesti. Paikkaa on kehuttu ja monet ovat käyneet siellä
useamman kerran. Toivotaan kaunista säätä! Tapaamisiin Mäntässä, ilmoittautumisohjeet ovat myös
lehdessä sekä sukuseuran kotisivulla netissä.
Jäsenmaksut ovat seuralle tärkeitä
Liitteenä jäsenkirjeessä on myös jäsenmaksulomake, maksun eräpäivä on 21.02.2020.
Olemme melko pieni seura, varamme ovat vähäiset ja jäsenmaksut ovat tärkein vuosittainen
tulonlähteemme. Siksi toivomme, että jäsenmaksut kertyvät mahdollisimman pian. Jos tuntuu siltä, että
aikaisempien vuosien maksuja on voinut jäädä maksamatta, voit halutessasi maksaa ne tämän vuoden
maksun yhteydessä.
Aktiivisia toimijoita tarvitaan mukaan
Kokemuksen mukaan aktiivinen sukuseuratoimintaan osallistuminen on useille luontevinta 60-70 vuoden
iässä, mutta sitä vanhemmat ja nuoremmat ovat tietysti myös tervetulleita eikä ala- tai yläikärajaa ole.
Lähivuosina tarvitsemme uusia voimia seuran talouden hoitamiseen, lehden tekemiseen ja tapahtumien ja
ohjelman valmisteluun. Erittäin lämpimästi toivotamme uudet aktivistit tervetulleiksi. Pieni seura toimii jo
pienelläkin aktivistijoukolla.
Näkemisiin toukokuussa Mäntässä,

Jussi Simpura
sukuseuran esimies

Ilmoittautuminen Mänttään pe 8.5.2020 mennessä:
Pirjo Lehtinen, p. 040-561 2730
Eeva-Maija Mäki-Maunus, puh. 050-533 3807
sähköposti: aune.lehtinen@kolumbus.fi

