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Sukukirja valmistumassa; hyödynnä ennakkotilaajan etu! 

Kansasten sukukirjan taitto on alkanut ja teos tulee painosta hyvissä ajoin ennen sukukokousta. 

Kirja on kovakantinen, B5-kokoinen ja se sisältää lähes 570 sukutaulua, joissa on tiedot noin 2 800 

sukuun kuuluvasta henkilöstä.  Lisäksi kirjassa on toistakymmentä artikkelia Kansasten suvun 

historiaan liittyvistä aihepiireistä; sekä kiitos suvun jäsenten aktiivisuuden, muisteluita henkilöistä, 

sukuhaaroista ja tapahtumista. Lisänä on vanhoja karttoja sekä runsaasti valokuvia menneiltä 

vuosilta. 

Sukukirjan painokulujen rahoittamiseksi toivomme runsaasti ennakkotilauksia. Tee jo nyt sitova 

tilaus kirjasta edulliseen ennakkotilaushintaan ja varmista samalla kirjan saanti. Maksun tulee olla 

sukuseuran tilillä viimeistään 28.2.2015. Hinnat: 

34 € noudettavissa sukukokouksessa 11.7.2015 (Hotelli Vesileppis, 

Leppävirta). 

34 € + 9 € postitettuna ilmoittamaasi kotimaan osoitteeseen (maks. 3 kirjaa/9 €) 

34 € + * ulkomaille postitettuna. *Postituskuluista sovitaan etukäteen 

sähköpostitse. 

        

39 € Ei-ennakkotilaajan hinta, esim. sukukokouksessa ostettuna. 
 

Pankkiyhteys: Leppävirran OP 523001 – 594200 (IBAN FI23 5230 0150 0942 00).  

Merkitse maksun aiheeksi ”Sukukirja __ kpl”. Jos maksat samalla jäsenmaksun, merkitse yhteinen 

viesti ”Sukukirja ___kpl.Jäsen”. 

 

Maksettuasi tilausmaksun lataa ennakkotilauslomake, tallenna ja täytä se sekä lähetä sähköpostin 

liitteenä (tai vastaavat tiedot sähköpostitse) osoitteeseen  suku.kansanen@kolumbus.fi 

 

Sukukokous 

Merkitse jo nyt päivyriisi: Kansasten sukukokous pidetään lauantaina  11.7.2015. Paikkana on 

hotelli Vesileppis Leppävirralla. Aloitamme klo 10.00, ja sääntömääräinen sukuseuran kokous 

pidetään lounaan jälkeen iltapäivällä.  Asiasta tiedotetaan tarkemmin kevään kuluessa. 

 

Toivomme runsasta osanottoa! 

 

Jäsenmaksut 

Sukukokouksessa 2013 päätettiin uusista jäsenmaksuista, jotka ovat vuodessa 15 €/talous ja 10 

€/itsellinen. Jäsenmaksua maksetaan siis varsinaisten sukukokousten väliseltä kaksivuotiskaudelta,  
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2014 – 2015, ja ne ovat 30 €/talous ja 20 €/itsellinen tai sinkku. Muistutamme myös 

ainaisjäsenmaksusta, joka on 15 x 10 €. Maksettuasi tämän summan voit unohtaa jäsenmaksut!  

 

Sukukirjahankkeen rahoituksen vuoksi pyydämme maksamaan jäsenmaksun tavallista aikaisemmin 

ennen sukukokousta, ts. 15.3.2015 mennessä. Tässä vielä uudelleen Kansasten sukuseura ry:n 

pankkiyhteys 

Leppävirran OP 523001 – 594200 (IBAN FI23 5230 0150 0942 00). 

 

Sekaannusten välttämiseksi merkitse maksuun täydellinen nimesi, koska toinen samanniminen 

henkilö saattaa löytyä suvusta, sekä sana ”jäsenmaksu”.  

 

Jos haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä sihteeriin tai lähetä viesti alla olevaan sukuseuran 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

  
  Niilo Kansanen 

  puheenjohtaja 

  niilo.kansanen@kolumbus.fi 

  puh. 0400 641 863 

Eeva Fihlman 

sihteeri 

eeva.fihlman@gmail.com 

puh. 040 747 7707 
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