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Hyvä sukuseuran jäsen

Vuoden 2013 sukutapaaminen ja vuosikokous
Kesän sukutapaaminen pidettiin 20.7.2013 Maaseutuhotelli Eevantalossa Syvänniemellä.
Tapaamisessa oli läsnä 23 sukuseuran jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi
Seppo Tsokkinen Iisalmesta. Sihteerinä toimi Juhani Tsokkinen Keravalta.
Sukuseuran puheenjohtajaksi vuosiksi 2013 – 2015 valittiin Kristiina Tsokkinen Keravalta.
Sukuseuran hallitukseen valittiin Juha Tschokkinen, Jaakko Tschokkinen, Seija. M.
Tschokkinen, Juhani Tsokkinen, Inger Paasila, Raimo Tsokkisen (Hki) tilalle valittiin Raimo
Tsokkinen(Ylänne).Toiminnan tarkastajiksi valittiin Atso ja Jouko Koivunen, varalle Auli ja
Timo Alanko.
Päätettiin pitää jäsenmaksu edellisten vuosien tasolla, varsinaisilta jäseniltä 20 euroa ja
opiskelijoilta 15 euroa.
Seuraava vuosikokous järjestetään Säkylässä v. 2015. Tarkempi ajankohta varmistuu
keväällä 2015. Järjestelyjen vetäjänä toimii hallituksen jäsen RaimoTsokkinen.
Keskusteltiin, voisivatko sukuseuran jäsenet tavata ns. ”välivuonna” Ossi Tschokkinen
ehdotti, järjestettäisiin matka suvun kotipaikoille Venäjän puolelle kesällä 2014. Matka
järjestettäisiin omakustannusperiaatteella. Ossi tiedustelee toteuttamismahdollisuuksia.
Matka toteutuisi ns. järjestettynä ”pakettimatkana” Petroskoihin. Matkasta tiedotetaan
enemmän kevään 2014 jäsentiedotteessa.
Kokouksen ja ruokailun jälkeen tutustuimme paikallisen oppaan johdolla Syväinniemen
1900 luvun alun historiaan Hermannin talolla.
Talo oli saanut nimensä Hermanni Saastamoisesta, joka oli suurelta osin vaikuttamassa
alueen teollistumiseen ja työpaikkojen luomiseen alueella.
Hermannin-talolla toimi myös kyläyhteisön voimin kesäteatteri. Tähän ja kaikkeen muuhun
voi tutustua Syvänniemen kyläyhdistyksen kotisivuilta.
Osan sukuseuran jäsenistä lähdettyä kotimatkalle kokoonnuimme loput Inger Paasilan
sekä hänen sisarusten varaamaan majoitustilaa seurustelemaan. Illan ohjelmaan kuului
mm. Seija T Tschokkisen järjestämä Lappiin liittyvä tietovisailu.
Aamupalan jälkeen toivotimme toisillemme hyvää kotimatkaa ja mahdollisesti tapaamisiin
Petroskoin matkalla.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin puhelinkokouksena. Hallituksen
puheenjohtajan toimii Kristiina Tsokkinen, varapuheenjohtaja toimii Seija M Tschokkinen,
sihteerinä/varainhoitaja toimii Juhani Tsokkinen.

Jäsenluettelo
Tällä hetkellä sihteerillä on käytössä n. neljäsosa jäsenistömme sähköpostiosoitteista.
Hyvä sukuseuran jäsen, jos olet hankkinut sähköpostiosoitteen niin ilmoitatko siitä
sihteerille (jussi.tsokkinen@gmail.com) . Tämä tulisi helpottamaan meidän välistä
kirjeenvaihtoa.
Vuoden 2014 jäsenmaksut
Ensi vuoden jäsenmaksu suoritteita voi maksaa tilille FI 95 5068 06201 67013.
Sukuseuran hallituksen puolesta toivotan jäsenille ja heidän perheille Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta vuotta 2014
Jussi

