Hyvät sukulaiset
Reilu vuosi sitten oli Tauriaisen sukuseuran sukukokous Paltamossa
Mieslahden Opistolla. Olimme koolla isolla joukolla nauttien mukavasta
ohjelmasta - kiitos Juhanin aina kiinnostavista sukumme vaiheita koskevista
esitelmistä, kiitos Hannulle oman työn esittelystä musiikin parissa ja monista
muista spontaaneista esityksistä.
Toisiimme tutustuminen on hyvin keskeinen osa tapaamista - kenen
jälkeläisiä olemme.
Leikkimielisiä kilpailuilla on myös oma paikkansa päivien ohjelmissa.
Tärkeimpänä asiana kuitenkin on aina varsinainen sukukokous. Onhan
Tauriaiset kokoontuneet liki 50 vuotta. Tämä merkkipaalun saavuttaminen on
seurassa jo iso saavutus. Kiitos kuuluu tietenkin perustajajäsenille.
Joka kerta viimeisten kokoontumisiin aikana keskeiseksi kysymykseksi on
noussut toiminnan jatkaminen. Mistä saadaan uusia toimijoita joukkoon. Joka
kolmas vuosi tapahtuvaan tapaamiseen tarvitaan resursseja. Samoin
jäsenrekisterin hoitoon, sukututkimusten lisäämiseen yms.
Tämä kysymys oli myös viime kokouksessa esillä - jatketaanko toimintaa vai
lopetetaanko toiminta kokonaan.
Aina täytyy olla valmis uusille tulille ja niin nytkin . Meidän kaikkien iloksi
mukana olleet kokousedustajaa olivat sitä mieltä, että vietämme iso juhlat
50-vuotiaan seuran kunniaksi vuonna 2023.
Esitysten perusteella päädyttiin järjestää ns. serkkutapaamisia, pienemmissä
ryhmissä sukukokous vuosien välissä. Näille serkkutapaamisille valittiin
koordinaattorit, jotka pitävät yhteyttä oman alueensa serkkuihin. Ja nämä
serkkukoordinaattorit muodostavat sukuseuran hallituksen ja järjestää
seuraavan sukukokouksen.
Näiden serkkutapaamisten keskeisenä tavoitteena on lisätä sukutietoutta ja
ennen kaikkea aktivoida nuorempia sukumme jäseniä mukaan toimintaan ja
ottamaan selvää omasta sukupolusta.
Ottakaa aktiivisesti yhteyttä meihin toimijoihin. Järjestetään ikimuistoiset
juhlat v.2023 Suomussalmella.
Terveisin Elina Pyykkönen puheenjohtaja/koordinaattori
Tauriaisen sukuseuran serkkukoordinaattorit:
Hilkka Toivonen: Paanajärvi,Leppälä ja Siikajoki,
hilkkatoivonen@hotmail.com
Jaana Marles: Kuusamo, jaanamarles@kotiportti.fi
Eeva-Liisa Kronqvist: Oulu ja Puolanka eevaliisakr@gmail.com
Matti Tauriainen: Kuhmo Matti.tauriainen@luja.fi
Elina Pyykkönen: Suomussalmi, Kuhmo ja Nurmes
elinapyykkonen@gmail.com
Edellä mainitut henkilöt toimivat sukuseuran hallituksena ja puheenjohtajana
Elina Pyykkönen, joka on samalla pääkoordinaattorina/yhteyshenkilönä
serkkukoordinaattorien kanssa.
Pyydämme sukuseuramme jäseniä täydentämään omat yhteystiedot
jäsenluetteloomme. Sähköpostiosoite tai jos sitä ei ole, osoite riittää.

Jäsenmaksun, joka on 15€/vuosi . Sen voi maksaa seuran tilille ja se toimii
myös ilmoittautumismaksuna tulevalle sukukokoukselle v 2023.
Pyydämme lähettämään jäsenvastaavallemme Jaana Marlesille:
jaanamarles@kotiportti.fi jäsenluetteloa varten sähköpostiosoitteen tai
kotiosoitteeseen, jos sähköposti ei ole käytössä.
Sukuseuran tilinumero löytyy sukuseuran sivuilta. Tili on toistaiseksi nimellä
Eeva-Liisa Kronqvist, koska erillinen seuran oma tili aiheuttaa ylimääräisiä
kustannuksia seuralle.

