Hyvä sukulainen!
Vilkosenmäen Rusien sukuseura kokoontui 17.4.2010. Kokouksen pöytäkirja on kirjeen liitteenä.
Kokouksessa selvisi sukuseuran ry. hakemuksen rauenneen. Toimintaa päätettiin jatkaa
vapaamuotoisempana. Tulevaisuudessa sukuseuran on tarkoitus kokoontua vuosittain.
Kutsu kokoukseen lähetetään suvun jäsenille, joiden yhteystiedot ovat tiedossa.
TOIMINTA
Sukuseuran toiminnan koordinoimiseksi muodostettiin kahdeksan jäsenen toimikunta, joka vastaa
tilintarkastuksesta, koollekutsumisesta ja osoitetietojen ylläpitämisestä. Toimikunnan koollekutsujana
on Seppo Rusi. Toimikunta järjestää yhteisiä tapahtumia jäsenten ideoinnin mukaan, eli ehdotuksia
vastaanotetaan. (Ehdotuksia seuraavan sukutapaamisen paikaksi on esitetty mm. kevät viikonloppu
Uudellakirkolla, kylpyläviikonloppu Ikaalisissa).
JÄSENMAKSU 2011
Jäsenmaksu vuodelle 2011 on 10 euroa. Maksu suoritetaan tulevassa sukutapahtumassa tai sen voi
maksaa sukuseuran tilille OP 561211-2328627 viitenumerolla_______. Laita sukuseuralle osoitetut
maksut aina tällä henkilökohtaisella kestoviitenumerollasi (näin säästämme 2€/tilitapahtuma).
Erillistä tilisiirtoa jäsenille ei tule, vaan jokainen huolehtii maksusta itse. Jäsenmaksuja käytetään
toiminnan kulujen kattamiseksi, kuten postitus- ja kopiointikulut. Tapaamisesta koituvat kulut, kuten
ruoat ja matkat, jokainen maksaa itse.
AIKAISEMMAT JÄSENMAKSUT
Vanhojen jäsenmaksujen osalta sovittiin, että jäsenet voivat halutessaan suorittaa vapaaehtoisesti
haluamiensa vuosien jäsenmaksut (esim. kokonaissumma 20€). Tämä taannehtiva jäsenmaksujen
maksaminen on siis yhteisellä päätöksellä täysin VAPAAEHTOISTA.
YHTEYSTIEDOT
Sukuseuran toiminnan varmistamiseksi jäseniä pyydetään ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista
toimikunnalle. Osoiterekisterin ylläpitäjäksi on valittu Tiina Holopainen. Kirjeen liitteenä on sukuseuran
yhteystietokaavake, jolla voit päivittää tietosi. Sukuseuran sukututkimusta ja internet sivustoa varten
tarvitaan ajantasaista tietoa. Simo ja Mikko Rusi päivittävät nettiin toivomuksienne mukaan muuttuneet
tietonne sekä valokuvat.
VALOKUVAT
Nyt on suvun vanhoja kuvia saatu tallennettua, jatkossa olisi hyvä saada myös tuoreempia kuvia, jotta
mahdollisimman paljon suvun historiasta saataisiin talteen. Ottakaa kuvia perhetapahtumista ja
sukulaisista. Jos käytte suvun haudoilla, ottakaa kuva hautakivistä jotta saadaan tallennettua niitä niin
kauan kuin mahdollista, sillä hautapaikkojen ajat umpeutuvat yllättävän nopeasti.
Voitte lähettää kuvia myös muiden nähtäväksi rusi.info nettisivuille. Kuvat voi lähettää
sähköpostiosoitteella: rusi.info@gmail.com
UUSIA JÄSENIÄ?
Jos tiedät sukulaisia, jotka haluavat jäseneksi tai mukaan tapahtumiin, niin ilmoitathan hänelle seuran
yhteystiedot. Kaikki ovat tervetulleita tapaamisiimme.
Toivomme jatkossa mukavia tapaamisia ja yhteydenpitoa vapaamuotoisemmissa merkeissä.
Jos haluat tulla avuksemme olemme siitä iloisia!
Meidän kaikkien yhteiset ideat ja mielenkiinnon kohteet
auttavat pitämään yhteydenpidon virkeänä.
Aurinkoisin terveisin toimikunnan puolesta!
Tiina ja Johanna
Ella Rusi 9 v.

TOIMIKUNTA 2010

1. Seppo Rusi

Yhdyshenkilö

2. Simo Rusi

Kotisivujen ylläpitäjä

3. Leo & Mirja Rusi

Rahastonhoitaja-kirjanpitäjä

4. Tiina Holopainen

Tiedottaja sekä osoiterekisterin ylläpitäjä

5. Johanna Lindström

Tiedottaja

6. Tomi Rusi

Apulaisrahastonhoitaja

7. Anselmi Rusi

Neuvoa-antava avustaja

8. Mikko Rusi

Kotisivujen ylläpitäjä

9.Olli Rusi

Kokousvastaava

SUKUSEURAN YHTEYSKAAVAKE

□
□
□

Jatkan Rusin sukuseuran jäsenenä

Liityn sukuseuran jäseneksi

Eroan jäsenyydestä

PVÄ __________________

PVÄ __________________

Sukunimi

_____________________________________________

Eunimet

_____________________________________________

Katuosoite

_____________________________________________

Postinumero ____________________ Kaupunki
Maa

________________________________

____________________

Puhelinnumero __________________

Sähköpostiosoite ____________________________

Haluan postini sähköpostitse

Posti perinteisellä kirjeellä

□
□

Sähköpostitse yhteyshenkilölleni joka tiedottaa postista minulle .
Yhteyshenkilöni nimi ja s-posti
___________________________________
___________________________________

Yhteystietojani saa jakaa sukuseuran jäsenille

Yheystietojani EI saa jakaa jäsenille

□
□
□

Muuta huomioitavaa, esim jonkin instrumentin soittotaito tai muu erityisosaaminen joka on käytettävissä
yhteisissä tilaisuuksissamme 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

