
 
Hyvä jäsen! 

 

Sukukokous Naantalissa 30.8.2014 

Sääntömääräinen sukukokous pidettiin 30.8.2014 Naantalissa. Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi 

kaudelle 2015 - 2017 Tapio Aaltonen. Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin; Matti 

Kolehmainen, Anne Hohenthal, Leila Hohenthal ja Vuokko Heikkilä-Kankkonen. Varajäseniksi valittiin; 

Timo Nylund, Sirpa Björk ja Sari Mattila. Kokous valitsi yksimielisesti hallitukseen enemmän jäseniä kuin 

säännöt edellyttävät. Perusteluina olivat toimintakauden tulevat haasteet; suvun tietojen luovuttaminen 

kansallisarkistoon sekä seuraavan sukukokouksen valmistelu, joka on samalla 70-vuotis juhlakokous. 

Hallitusta kehotettiin myös kehittämään edelleen nettisivuja. 

 

Suvun tietojen arkistoinnin tilannekatsaus  

Aineisto on tarkoitus luovuttaa Suomen Kansallisarkistoon kahdella eri jaottelulla: Sukuyhdistys Hohenthal 

ry:n aineisto ja Hohenthalin suvun aineistoa. Ensimmäisessä on yhdistyksen virallinen aineisto ja toisessa on 

suvun tapahtumiin ja henkilöihin liittyvää aineistoa. Jälkimmäisen jaottelussa voidaan noudattaa jaottelua 

sukuhaaroittain ja perheittäin, ja nämä vielä ajallisessa järjestyksessä. Hallitus käy vielä läpi saamaansa 

aineistoa ja luovutus tapahtuu vuoden 2015 aikana.  Mikäli hallussanne on sellaista aineistoa, jonka haluatte 

luovuttaa arkistoitavaksi, toivomme että otatte yhteyttä hallituksen jäseniin. 

 

Vielä ehtii – tavataan Tampereella teatterissa! 

Tarjolla hyvää teatteria Tampereella lauantaina 11.4.2015 klo 13.00. 

Tule katsomaan Työväen teatterin esittämä komedia Vielä ehtii.  Liput 36/34/31 euroa. 

Teatterin jälkeen on ruokailu ja vapaata seurustelua. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Ilmoittautumiset yhdistyksen sähköpostiin: hohenthal.sukuyhdistys@gmail.com 

Teatteri ja ruokailu ovat omakustanteiset. 

 

Vetelin sukuhaaran kokous ensi kesänä 29.8.2015 

Tästä tiedotamme vielä lisää, seuraathan myös verkkosivujamme. Muitakin paikallisia tapaamisia kannattaa 

järjestää, saat tarvittaessa yhteystietoja hallitukselta. 

 

Sukuyhdistyksen postimerkkejä saatavilla!!! 

Haluatko lähettää suvun postimerkillä varustettua postia? Nyt on myynnissä yhdistyksen vaakunallisia 1. ja 

2. luokan postimerkkejä. Merkkejä saa 10 kpl arkeissa ja molemmat luokat maksavat 20 euroa/arkki. 

Tilaukset yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen hohenthal.sukuyhdistys@gmail.com 

Maksut yhdistyksen tilille FI7047141020125800.  Toimitamme merkit, kun suoritus on yhdistyksen tilillä. 

 

Yhteystiedot 

Tiedotamme myös verkkosivujemme http://hohenthal.org/ ja Facebookin kautta 

https://www.facebook.com/pages/Sukuyhdistys-Hohenthal/263210603781533. Kirjaudu facebookiin ja liity 

suljettuun sivustoomme, jossa voimme käydä keskusteluja tapaamisten välilläkin! 

Kaikkiin hallituksen jäseniin saa yhteyden sähköpostilla hohenthal.sukuyhdistys@gmail.com 

 

 

Rauhaisaa Joulun odotusta ja hyvää uutta vuotta 2015 !  
 

Hallitus 

Sukuyhdistys Hohenthal 

Släktföreningen Hohenthal  Jäsenkirje Joulukuu 2014 
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