
Yhdistyksen tili:  ( OKOYFIHH) FI49 5642 4820 0147 72  

Jäsentiedote 1 / 2017 

PAAVALI HALOSEN SUKUSEURA RY. 

Tervehdys täältä Paavali Halosen sukuseurasta! 

Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille sukuseuran jäsenille! Uusi vuosi ja uudet kujeet, sa-

nottiin minun lapsuudessani. Nyt voisi todeta että uusi hallitus, mutta sama meininki. Suku-

kokouksessa on määritelty yhdeksi seuran tiedottamiskanaviksi jäsenkirjeiden lähettäminen 

joko sähköisesti tai kirjepostina. Jos Sinulla on sähköpostiosoite mutta saat tämän kirjeen 

postissa, ilmoitathan osoitteesi meille. Viestittäminen sähköpostilla on helpompaa, mutta 

lähetämme myös kirjepostia Teille joilla sähköpostia ei ole. Jatkossa nämä kirjeet löytyvät 

myös kotisivuiltamme.  

Lämpimin terveisin, Sukuseuran hallituksen puolesta, Eija 

Puheenjohtaja Halonen Jouni jounihalonen50@gmail.com 040-761 9697 

Varapuheenjohtaja Siuruainen Eino eino.siuruainen@wippies.fi 0400-733 333 

 Juujärvi Kyösti Kyosti.juujarvi@utajarvi.fi 0500-586 152 

 Rytilahti Niko lapintutkija97@gmail.com 040-9614 339 

 Leppäjärvi Eija eija@leppajarvi.fi 0400-202 190 

Hallitus 2017-2018 

LIITTYMIS– JA JÄSENMAKSUT 

Kesällä Kemijärvellä pidetyssä sukuko-

kouksessa päätettiin jäsenmaksuista 

seuraavasti: 

Liittymismaksu, joka m aksetaan 

kerran liittymisen yhteydessä 15 € 

Jäsenmaksu, joka m aksetaan 

vuosittain seuran tilille  20 € 

Tilinumero sivun alareunassa! 

Muista merkitä viestikenttään liittyjän/

jäsenmaksun suorittajan nimi! 

Sukukokouksen 30.7.2016 päätöksiä 

 Perustettiin työryhmä keräämään kunnittain ja 

suvuittain tietoa tulevaan sukukirjaan. Työryh-

mään valittiin Lohela Vesa, Rytilahti Niko, Piisi-

lä Leila, Niemelä Veikko, Rytilahti Marja-Leena, 

Lögren Leila ja Lassila Pekka 

 Päätettiin pitää kirjaseminaari 19.5.2017 Rova-

niemellä.  Hallitus valmistelee seminaaria ja tie-

dottaa myöhemmin asiasta.  Mutta merkitse jo 

kalenteriin! 
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Seuran kotisivut uudistuvat 1.2.2017 

Sukuseuralla on olemassa kotisivut, jotka siirtyvät 

nyt oman verkko-osoitteen alle. Sivuilta löydät tie-

toa seurasta, ajankohtaisia asioita sekä neuvoja 

mm. liittyen jäsenyyteen.  

Uusien sivujen osoite on:  

http://www.paavalihalosensukuseura.fi   

Seuralla on myös Facebook-sivusto, joka 

toimii sukuasioiden keskustelupaikka. 

Löytyy haulla: Paavali Halosen suku. 

Käy tutustumassa ja pyydä päästä mukaan! 

Kemijärvellä kesällä 2016 pidetyssä sukukokouksessa pää-

tettiin, että seuraava sukutapaaminen järjestetään Paavali 

Halosen syntysijoilla Utajärvellä. Varsinainen tapahtuma 

paikka tulee olemaan Rokuan Health & Spa. Ajankohtana 

kesä-heinäkuu 2018 

Ilmoitamme ajankohdan heti kun se varmistuu niin saatte 

varata ajan kalenteriinne! 

SUKUKIRJAAN SISÄLTÖÄ! 

Tarkoituksena on tehdö sukukirjaa Paavali Halosen suvun vaiheista. Sukukirjaan odo-

tetaan ja toivotaan kirjoituksia myös Sinulta. Jos tiedossasi on hyviä tarinoita, tilahis-

toriaa tai muuta mielenkiintoista, ota yhteyttä johonkin hallituksen jäseneen tai etusi-

vulla olevan työryhmän jäseneen.  

Hyvää kevättä kaikille!  

Meihin voi olla yhteydessä aina kun tulee kysyttävää sukuseuran asioista! 


