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JÄSENKIRJE

ELOKUU 2021

Hyvä Snellmanien sukuyhdistyksen jäsen!
SUKUKOKOUS JA SUKUPÄIVÄT
Normaalioloissa on joka toinen vuosi järjestetty Snellmanien Sukupäivät ja siihen
liittyvänä osana Sukukokous.
Syksyllä 2020 hallitus päätti, että koronatilanteen arvaamattomuuden vuoksi
Sukupäiviä ei pidetä. Sääntöjemme edellyttämä Sukukokous järjestetään 25.9.2021
Espoossa Tapiola Garden Hotellissa.
Seuraavat Sukupäivät siirretään vuodella eteenpäin. Paikka on edelleen Turku ja uusi
ajankohta 19.-21.8.2022. Ohjelma on sama kuin tälle vuodelle suunniteltu.
Seuraavassa tiedotuslehdessä ennen joulua on asiasta lisää tietoa.

SUKUKOKOUS 2021 ESPOOSSA JA TEAMS-KOKOUKSENA
KOKOUSKUTSU
Snellmanien Sukuyhdistys ry:n varsinainen sukukokous
Aika

Lauantai 25.9.2021 klo 14.00 – 16.30

Paikka

Sokos Hotel Tapiola Garden, Galleria-kabinetti, Tapionaukio 3, Espoo

Käytännön järjestelyt
Kokous Tapiolassa
•
•
•
•
•
•

•

tila varattu 20 läsnäolijalle, ilmoittaudu 5.9.2021 mennessä
sihteeri@snellmansuku.fi tai tekstiviestillä / puh. 040 755 7570
kahvi-/teetarjoilu, suolaista ja makeaa syötävää. Kustannus 15,00 euroa/hlö
veloitetaan kaikilta osallistujilta (=ilmoittautuneilta)
ilmoittautumisesi on sitova, kerro samalla mahdolliset allergiasi ym. toiveesi
kahvitarjoilu klo 14.00 –
kokous alkaa n. klo 14.30
koronatilanteen rajoitusten muuttuessa varaamme oikeuden muuttaa läsnä
olevien määrää suuntaan ja toiseen, ilmoitamme tästä kokoukseen
ilmoittautuneille
koronamääräyksiä on noudatettava (etäisyydet, omat maskit ym.) varaudutaan muutoksiin, jos tilanne niin vaatii
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Teams-kokous
•

•

Jos haluat osallistua Teams-kokoukseen, laita sähköpostilla ilmoittautuminen
osoitteella sihteeri@snellmansuku.fi ja kopio puheenjohtaja@snellmansuku.fi ja
mainitse osallistuvasi Teams-kokoukseen.
Kokousmateriaalit
o Jäsenkirjeen viimeisellä sivulla on sukukokouksen esityslista.
o Muu kokousmateriaali jaetaan kokouksessa ja näytetään
Teams-kokouksen osallistujille.

ILMOITA / PÄIVITÄ YHTEYSTIETOSI
Pyydämme Sinua ilmoittamaan muuttuneet / puutteelliset yhteystietosi osoitteella
jasen@snellmansuku.fi tai puh./tekstiviestillä numeroon 040 0785 468 (puh. numerot,
osoitteet, s-postiosoitteet yms.).
Suvun tietokantaan ja samalla seuraaviin sukukirjoihin tulevien tietojen
päivittäminen, muutosten ilmoittaminen ja tietojen lisääminen on erittäin tärkeä asia
(esim. sukuun syntyneet, uudet ylioppilaat, syntymäpäiväsankarit, poisnukkuneet
jne.). Tiedot pyydetään lähettämään osoitteella sukututkimus@snellmansuku.fi

JÄSENMAKSU 2021
Pyydämme tänäkin vuonna Sinua maksamaan jäsenmaksusi ilman
pankkisiirtolomaketta alla olevien tietojen mukaisesti. Eräpäivä on 30.9.2021.
• jäsenmaksu on 20,00 euroa
• saaja: Snellmanien sukuyhdistys ry
• tilinumero: FI26 8000 2804 2363 46
• pankki: Danske Bank (BIC: DABAFIHH)
• viesti: Jäsenmaksu 2021, jäsenen koko nimi ja osoite (viitenumeroa ei tarvita)
Muistatko mitä saat 20 euron vuotuisella jäsenmaksullasi?
•
•
•

•
•
•
•

Tiedotuslehtemme Domus Nostran kerran vuodessa.
Jäsentiedotteita useasti vuodessa.
Voit osallistua yhdistyksen järjestämiin valtakunnallisiin ja paikallisiin
tapahtumiin, konsertteihin, teatteriesityksiin, retkiin, sukukokousmatkoihin
koti- ja ulkomailla jäsenetuhintaan.
Edullisia jäsentuotteita.
Uuden Sukukirjan jäsenetuhintaan.
Jäsenyys luo monta hienoa mahdollisuutta tavata ja olla yhteydessä tavalla tai
toisella sukulaisiin - ollaan läheisiä kavereita ihan luonnostaan.
Verkostoituminen avaa ovia työmaailmassa ja harrastusten parissa.

Kaikista eduista huolimatta monet jäsenmaksut jäävät maksamatta. Hallitus on
päättänyt, että useamman vuoden ajalta jäsenmaksunsa maksamisen
laiminlyöneiden henkilöiden jäsenyys yhdistyksessä päätetään.
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Jos muistat, että sinulla on maksurästejä, ota yhteys sähköpostilla
jasen@snellmansuku.fi tai puhelimella nro 040 078 5468 (Ritva Snellman), tekstiviesti
tai soitto.

VARUSTAMOKONTTORI - KÄYNTISUOSITUS
Sukulaisemme Jan Snellman ylläpitää Tammisaaressa Varustamokonttoria.
Näyttelyä, josta hän kertoo seuraavasti:
Taas tänä kesänä aukesi Tammisaaren keskustassa aivan torin vieressä kävelykadulla
”Varustamokonttori”, joka kuvaa vuosisadan 1800/1900 luvun vaihteen laivanvarustajan toimistoa. Konttori on avoinna kaikille ja se sijaitsee osoitteessa Kuninkaankatu 4.
Sinne voi tulla keskustelemaan merenkulusta tai vain katsomaan kuvia sekä maalauksia
purje- ja höyryaluksista tai tulla kuulemaan sukumme laivojen ja laivureiden matkoista
maailman merillä. Esillä on useita kuvia suvun laivoista.
Kun harkitsette vierailua, ota yhteys, niin varmistetaan, että näyttely on auki.
Tervetuloa
Jan Snellman
0400-622852, jsjanski@gmail.com
Höyryalus Heros Corkin satamassa aivan 1900-luvun alussa.
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JÄSENHANKINTAKILPAILU
Yhdistyksen jäsenhankintakisa oli aikavälillä 1.1.2020 - 30.6.2021. Uusia jäseniä yhdistykseen kisan aikana tuli 15. Yhdistyksen jäsenmäärä on kaikkiaan vajaa 270.
Jokaisesta uudesta jäsenmaksunsa maksaneesta yhdistyksen jäsenestä sai hankkija
jäsenkeräyspankkiinsa 10 euron suuruisen arvosetelin. Arvoseteleitä pystyi keräämään "pankkiin" maksimissaan 100 euron edestä / vuosi.
Palkinnoksi päätettiin antaa arvoseteleiden määrän mukaan Snellman suvun liikemerkillä varustettu tuote/tuotteita tai 100 euron lahjakortti.

Kisatulokset
Miia Laine - yksi jäsen, Leena Palmu - kaksi jäsentä ja Henrik Snellman - kolme
jäsentä.
Loput jäsenet ovat jääneet ilman ilmoittajaa, joten kukin edellä mainituista saa palkinnoksi 10 euroa tai sukutuotteen / uusi maksanut jäsen.
Toisena huomiona oli kisa, jossa vähintään 10 jäsentä kilpailuajanjaksolla 1.1.2020 –
30.6.2021 hankkinut jäsen palkittaisiin sukuyhdistyksen kokouksessa syyskuussa
2021 erillispalkinnolla. Tämä kisakohta ei täyttynyt.
Päätettiin myös, että yhdenkin uuden jäsenmaksunsa maksaneen jäsenen ilmoittaneen jäsen osallistuu myös syyskokouksessa arvontaan, missä voi voittaa 100 euron
lahjakortin. Eli tähän arvontaan osallistuvat kaikki nimensä antaneet jäsenhankkijat. Uuden jäsenen tietojen ilmoituksessa tuli ilmoittaa hankkijan nimi, jotta hän pysyi mukana kilpailussa ja oli ja on oikeutettu palkintoihin.

PINSSIT JA MUUT JÄSENTUOTTEET
Hallitus on askarrellut yhdistyksen jäsenille hankittavien uusien tuotteiden parissa.
On ideoitu pinssejä, isännänviiriä, leimasinta jne. Tässä alla pinssiehdotukset; pinssin
halkaisija 19 mm, kiinnitys ns. perhoslukolla, hinta n. 5 eur/kpl – riippuu tilausmäärästä. (Samaa kuvaa voidaan kenties käyttää myöhemmin myös muissa tuotteissa.)
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Oman pinssisi väri määräytyy sukuhaaran mukaan. Muistaisimme, että Gerhard=punainen, Peter=sininen, Samuel=keltainen, Nils=vihreä. ( Jos muistat asian olevan
muulla tavoin, kerro meille.)
Pinssejä ja muita aikaisempia tuotteita voit tilata os. sihteeri@snellmansuku.fi
Lisätietoja tuotteista saat sihteeriltämme Leenalta 040 755 7570 tai sähköpostilla.

DOMUS NOSTRA
Seuraava tiedotuslehtemme Domus Nostra ilmestyy loppusyksyllä, ennen joulua
2021. Koronan johdosta raportoitavia tapahtumia ei juurikaan ole ollut. Siksi kokoamme lehteen paketin erilaista luetettavaa; kertomuksia, historiaa, muistokirjoituksia, perheuutisia, kertomus sukukokouksesta ja tietoa seuraavista sukupäivistämme
Turussa ensi kesänä.
Ehdit vielä lähettää juttuja lehteen – tee se 10.10. mennessä. Laita teksti ja kuvat osoitteella paatoimittaja@snellmansuku.fi
Ohje: Kirjoita teksti Wordilla siten, älä käytä tavutusta, näin rivinsiirrot tulevat automaattisesti. Kappalejaon voit tehdä. Muita vinkkejä ja neuvoja saat päätoimittajalta.

PAIKALLISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Koronasta huolimatta tähtäämme tulevaisuuteen, jossa paikallinen, lähellä jokaista
sukulaista oleva toiminta mahdollistaa koko yhdistyksemme toiminnan kehittämisen.
Tule ihan omana itsenäsi mukaan – tarvitsemme nuoria, dynaamisia tekijöitä. Paikallisia tiimejä voisi olla seuraavasti:
• Pääkaupunkiseutu
• Pohjoinen alue
• Tampere
• Turku
• Kuopio
• Oulu
• muut paikkakunnat…
Siispä, mukaan vaan - laita viestiä hallitus@snellmansuku.fi tai soita 040 521 1679!
Hyvää kesänjatkoa ja tulossa olevaa syksyä – pidetään yhteyttä!
Snellmanien sukuyhdistyksen hallitus &

puheenjohtaja
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Snellmanien Sukuyhdistys ry:n varsinainen sukukokous
Aika

25.9.2021 klo 14.15, kahvitarjoilu alkaa klo 14.00

Paikka

Espoo, Tapiola Garden -hotelli, Galleria-kabinetti, sekä Teams-kokous

ESITYSLISTA
1. Sukukokouksen avaus.
2. Sukukokouksen järjestäytyminen. Valitaan
a. kokouksen puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kutsut lähetetty 15.8.2021.
4. Esitetään hallituksen kertomus kuluneelta toimintakaudelta.
5. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunnot.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille.
7. Hyväksytään tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vahvistetaan
jäsenmaksujen suuruus (varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet, nuorisojäsenet, ainaisjäsenet 15 x
jäsenen jäsenmaksu).
8. Päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. (Puheenjohtajan toimikausi on 2 vuotta.)
10. Valitaan hallituksen jäsenet 4 kpl ja varajäsenet 2 kpl. (Hallituksen toimikausi on 2 vuotta.)
11. Päätättänee, että sukuneuvostoa ei valita.
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
13. Käsitellään hallituksen esitys kunniajäsenten kutsumisesta.
14. Käsitellään mahdolliset muut mahdolliset asiat.
15. Kokouksen päättäminen

