
KANSASTEN SUKUSEURA RY 

 

Tiedote 2/toukokuu 2015 

  

   

• Sukukokousjärjestelyt 

• Sukukirja 

• Jäsenmaksut 

• Vapautuvia tehtäviä sukuseurassa 

 

Hyvä Sukulainen 

Sukukokous 2015 

Tänä vuonna kokoonnumme Leppävirralla, jota pidetään Kansasten suvun kotipaikkana: tulihan kanta-

isämme Johan Kansanen (1679 – 1748) Sortavalasta Kerimäen ja Joroisten kautta juuri Leppävirralle. Täältä 

sukumme levittäytyi eri puolille Suomea ja myös ulkomaille.    

Sukukokouksen ohjelman painopiste on tällä kertaa suvun menneisyydessä. Juuri valmistunut Kansasten 

ensimmäinen sukukirja antaa hyvän pohjan suvun historiaan tutustumiseen. Myös kokouksen muu ohjelma 

tukee tätä tavoitetta. Osanottajista löydät varmaan oman sukuhaarasi edustajia ja pääset tutustumaan 

heihin. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi seuran hallitus kertoo kokouksessa jo toteutuneista projekteista, joista 

merkittävimmät olivat sukukirjan valmistelu monine vaiheineen sekä sukuseuran sääntöjen muutos. Se 

toteutui, kun uudet säännöt merkittiin yhdistysrekisteriin 18.2.2014.  

Kokoonnumme lauantaina 11.7.2015 klo 10.00 Leppävirralla 

Hotelli Vesileppiksessä, Vokkolantie, 79100 Leppävirta 

Sukutapaamisen ohjelma on liitteenä. 

Ravintolasalin noutopöytään on klo 12.00 katettu sekä kala- että lihavaihtoehtoja käsittävä buffet-lounas, 

jonka hinta on 19 €/henkilö, lapset 4 – 12 v. 9,50/henkilö. Lounas maksetaan suoraan ravintolalle ruokailun 

yhteydessä. Ravintolavarauksen vuoksi pyydämme sitovaa ilmoittautumista lounaalle. Mahdollisista ruoka-

aineallergioista on myös syytä kertoa ilmoittautumislomakkeessa. 

Sukuseuralla on nimellä ”Kansasten sukukokous” hotellissa erikoishinnoiteltu huonekiintiö, joka on 

voimassa 20.6.15 asti. Varmistaaksesi huoneen saannin, kannattaa pitää kiirettä. Vesileppiksen puhelin on 

+358 (0) 29 170 0170 ja kotisivut ovat osoitteessa www.vesileppis.fi.  

Myös Mansikkaharjun leirintäalueen (www.mansikkaharju.net) mökki- ja leirintäpalvelut saattavat tulla 

kysymykseen majoituksessa. Sukuseuralla ei ole kiintiötä. Varaukset: puh. +358 (0) 17 554 1383, sähköposti 

jukka.havukainen@mobiili.net. 

Kokouksen virallisen ohjelman jälkeen käymme suvun vanhimmilla haudoilla Kirkkotarhan hautausmaalla 

sekä teemme perinteisen vierailun muistomerkille Nikkilänmäellä. 

Ilmoittaudu sukukokoukseen ja ruokailuun sukuseuran sihteerille viimeistään pe 19.6.15.  Kerrothan 

kokouksesta eteenpäin, jotta tieto siitä saavuttaa mahdollisimman monen sukulaisen. 
 

Sukukirja 

Kuten on sovittu, sukukirjan ennakkoon Leppävirralle tilanneet saavat oman kappaleensa kokouksen alussa. 

Kirja on myös ostettavissa kokouksessa käteisellä hintaan 39 € (varaa sopiva raha maksua varten). Voit 

myös tilata kirjan kotiin toimitettuna hintaan 39 + 9 €.  
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Jäsenmaksut 

Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksua, toivomme sinun suorittavan sen mieluiten ennen kokousta. 

Jäsenmaksu on 15 €/vuosi/talous, ”sinkut” 10 €/vuosi. Jäsenmaksua maksetaan nyt siis varsinaisten 

sukukokousten väliseltä kaksivuotiskaudelta eli 30 €/talous ja 20 €/”sinkut”. Ainaisjäsenmaksu on 15 x 10 €.                       

Kansasten sukuseura ry:n pankkiyhteys: 

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

 

Tehtäviä sukuseurassa 

Kokouksen sääntömääräiseen ohjelmaan kuuluu mm. hallituksen jäsenten valinta vuosille 2015 -

2017. Koska hallituksen kaikki nykyiset jäsenet eivät jatka tehtävässään, olisi hyvä miettiä 

etukäteen ehdokkaita tai omaa kiinnostusta tehtävään. Sukuseura kaipaa apua sukututkimukseen 

ja tietokannan ylläpitoon sekä perinnetietojen keruuseen ja arkistointiin. Myös sukuseuran 

sihteerin tehtäviin sekä yhdistyksen kirjanpitoon ja maksuliikenteen hoitamiseen tarvitaan 

jatkajaa. Ilmoita kiinnostuksestasi vaikkapa kokousilmoittautumisen yhteydessä. 

 

 

Tervetuloa sekä kokoukseen että mukaan kehittämään sukuseuran toimintaa! 

 

  Niilo Kansanen 

  puheenjohtaja 

   

 

Eeva Fihlman 

sihteeri 

eeva.fihlman@gmail.com 

puh. 040 747 7707 
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SUKUKOKOUS 11.07.2015 

Hotelli Vesileppis, Leppävirta 

O H J E L M A 

Aamupäivä klo 10 – 12, Auditorio 

klo 10.00   Ilmoittautuminen, nimilappujen jako, sukuviiritilausten vastaanotto 

 Etukäteen tilattujen sukukirjojen jako tai myynti käteisellä 

 Sukukirjan esittely, luovutus kutsuvieraille  

 Tutustuminen sukulaisiin 

 Sukutietonäyttely, ml. sukukaavioiden- ja johtojen esittely ja tilausmahdollisuus 

klo 12.00 –  Buffet-lounas Ravintolasalissa 

13.00   

Iltapäivä klo 13.30 Auditorio 

 Yhteislaulua: Savolaisten laulu 

 Tervetuliaispuhe 

Kokouksen virallinen osuus (sääntömääräiset asiat). Tässä yhteydessä sukuseuralle 

mm. valitaan uusi hallitus.  

Muu ohjelma 

klo 14.30 Käynti suvun vanhimmilla haudoilla Kirkkotarhan hautausmaalla  

klo 15.30 Kokoontuminen ja valokuvaus suvun muistomerkillä Nikkilänmäellä 

 Sukukokous päättyy viimeistään klo 17. 


