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Hyvät Kekäläisten sukuseuran jäsenet!
Kesän 2015 sukuseuran kokouksessa valittiin uusi sukuneuvosto/hallitus ja minä (Ari Pauli
Kekäläinen) tulin valituksi palvelukseenne uudeksi puheenjohtajaksi. Yhteystietomme löytyvät tämän kirjeen lopusta ja www-sivuilta.
Ensiksi haluan kiittää edellistä hallitusta ja erityisesti hallitustyöstä pois jääneitä seuran
eteen tehdystä työstä. Osa entisen hallituksen jäsenistä saatiin vielä jatkamaan nykyisessä hallituksessa – kiitos heille sitkeydestä jatkaa.
Kesän sukukokous Tuusniemellä onnistui oikein mukavasti ”Vanhan Myllyn” kodikkaassa
ilmapiirissa. Ilmoittautuneita (ja myös paikalle saapuneita) taisi olla ”ennätysmäärä”
(noin 70 osallistujaa). Kokousjärjestelyt ja järjestelijät onnistuivat erinomaisesti. Kesäkokouksesta pois jääneille voin vain lausua: ”Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa - Oi jospa oisit
voinut ollut mukana.” Yhdistyksemme Facebook-sivuilla on kuvasarja tapahtumasta. Seuraavaa sukukokousta kesälle 2017 suunnittelemaan on jo asetettu työryhmä (Irja Haiko,
Pirjo Vepsäläinen, Tuovi Tiitinen ja Hannu Kekäläinen) ja he ottavat innokkaasti vastaan
jäsenistön ehdotuksia paikan sekä tapahtuman luonteen suhteen.
Yhdistyksen toimintasuunnitelma alkaneelle sukukokousten väliselle kaudelle on pitkälti
entisten kaltainen. Viestinnässä ja asianhallinnassa yritämme jatkossa hyödyntää sähköistä tekniikkaa aikaisempaa paremmin. Seuraavan kokouksen valmistelu ja uuden sukukirjan julkaisu ovat yhdistyksemme tärkeimmät ponnistukset lähivuosille.
Tavoittelemme uuden sukukirjan julkaisua 2019 sukukokoukseen mennessä. Vanhassa
sukukirjassa meitä oli noin 2500. Nyt kirjatyöryhmä on saanut kerättyä 5000 nimeä ja toivoo saavansa vielä ainakin 5000 nimeä lisää! Nyt meidän kaikkien tulee ponnistella tietojen keräämiseksi. Kukin voi aloittaa tarkistamalla, että oman perheen tiedot on jo ilmoitettu
ja kaikki lähisukulaisetkin on saatu täyttämään www-sivuiltamme löytyvä tietojenkeruulomake (ohjeetkin ovat sivuilla). Ilmoita ensin omat, vanhempien ja lasten tiedot. Muista
lisätä yhteystiedot lomakkeeseen. Aina välillä joudutaan kysymään tarkentavia tietoja,
jotta kytkentä oikeaan sukuhaaraan saadaan tehtyä. Lähipiirin kartoituksen jälkeen meidän kunkin tehtävänä on lähestyä suoraan kaikkia Kekäläinen-nimisiä (muitakin kuin jäseniä) ja pyytää heitäkin täyttämään tietojenkeruulomake. Samalla voi markkinoida ”pian”
tulevaa uutta kirjaa sekä mahdollisuutta liittyä seuran jäseneksi.
Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja velvoitteiden lisäksi voi hallitus yhdessä innokkaiden
jäsenten kanssa järjestää muitakin tapahtumia ideoittenne pohjalta. Otamme vastaan ehdotuksianne toiveitanne tapahtumiksi (suku.kekalaiset@gmail.com). Ehdotuksista hallitus
valitsee parhaat toteutukseen ja pääsemme sitten niihin ilmoittautumaan. Kesän sukuristeily, serkkutapaaminen, … jotain missä pääsee ja ehtii tutustumaan tuntemattomiksi
etääntyneisiin Kekäläisten suvun jäseniin. Välillä täytyy myös kokeilla uutta – etsivä saattaa löytää myös uuden jäsenistöä kiinnostavan tapahtuman tai toiminnan.
Yhdistyksemme tuotteita on edelleen myynnissä. Tuotekuvia ja hintoja löydätte wwwsivustoltamme. Varastonhoitajamme Irja Haiko ottaa vastaan tilauksianne. Markkinointipäällikkömme Hannu Kekäläinen ottaa vastaan ideoitanne uusista myytävistä tuotteista.
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Jäsenrekisterimme hoitaja Jaakko Kekäläinen muistaa Teitä vielä jäsenmaksukirjeellä tämän viestin yhteydessä. Sukukokous vahvisti kalenterivuosijäsenmaksuksi 15 €. Tilinumero on kirjeen alatunnisteessa. Jaakko toimittaa vielä jokaiselle jäsenelle oman viitenumeron jäsenmaksua varten. Paperisen jäsenkirjeen jakelussa olevat saavat laskun. Sähköisen jakelun piirissä oleville lähetetään vain sähköpostilla tarpeelliset tiedot jäsenmaksun maksamista varten (summa 15 €, henkilökohtainen viitenumero ja yhdistyksen tilinumero).
Terveisin Ari Pauli Kekäläinen

Kuva 1. Kuvassa Kekäläisten sukuseuran hallituksen kokouksen osallistujat Cumulus Kuopiossa lauantaina
28.11.2015 lounaan jälkeen. Kuvassa vasemmalta Irja Haiko, Pirjo Vepsäläinen, Ari Kekäläinen, Tuovi Tiitinen, Jaakko Kekäläinen, Heikki Block, Hannu Kekäläinen, Osmo Hallikainen ja Pekka Ahonen.

Yhteystiedot:
Hallituksen jäsenet;
Ari Kekäläinen, puh.johtaja. Ahmantie 13, 70400 Kuopio, 040 8341 641, ari.pauli.kekalainen@outlook.com
Pirjo Vepsäläinen, sihteeri, Osmajoentie 20 A36, 78200 Varkaus, 040 591 3350 , pirjo.virpa@gmail.com
Tuovi Tiitinen, varapuh.johtaja. Melankatu 12 B23, 70500 Kuopio. 040 771 7049, tuovi.tiitinen@hotmail.com
Hannu Kekäläinen, markkinointipäällikkö, Ratsutie 1, 73460 Muuruvesi, 040 5433 1135, hannu.kekalainen@hymercenter.fi
Irja Haiko, varastonhoitaja, Sairalantie 309, 54710 Lemi, 050 3610 121, irja.haiko@gmail.com
Outi Eskelinen, web-ylläpitäjä, Taitoniekantie 13 H 91, 40740 Jyväskylä, 050 5548471, oeskel@gmail.com
Pekka Ahonen, sukututkija/kirjatyöryhmä, Tarhurinkuja 3, 24130 Salo, 050 564 0454, pekka.eero.ahonen@gmail.com
Jaakko Kekäläinen, rahasto- ja jäsenasiat, Varputie 3 C17, 02270 Espoo, 040 700 2160, kekalainen.jaakko@gmail.com

Kirjatyöryhmään kuuluvat:
Heikki Block, Jokitie 22 A3, 00780 Helsinki, 040 777 9746, heikki.block@gmail.com
Osmo Hallikainen, Pohjoinen Puistoraitti 4as.3, 74100 Iisalmi, 0400 175 099, osmo.hallikainen@gmail.com
Pirkko Laaksonen, Kaavintie 225, 73500 Juankoski, 040 8699 832, laakpirk@gmail.com
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