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Niin meni vuosi 2006, ettette kuulleet hallituksen puuhista mitään. Olittehan oma-aloitteisia ja
kävitte nettisivuillamme www.genealogia.fi/sukus/merilainen, kuten lukuisat sukujuuriensa etsijät,
joilla on joku yhteys Meriläinen –nimiseen esi-isäänsä tai esi-äitiinsä.
Hallitus ei suinkaan pitänyt välivuotta; puuhasteltiin mm. vapaamuotoisen sukutapaamisen
järjestämiseksi, mutta se ei valitettavasti toteutunut. Viimeisessä sukukokouksessa päätetty
sääntömuutosasia on vireillä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Sukuseuraan voivat liittyä 18 vuotta
täyttäneet Sotkamon kunnan Nuasjärven kylän Turunkorvan taloon 1730-luvulla muuttaneen Henric
Meriläisen jälkeläinen sekä hänen sisarustensa, vanhempiensa tai esivanhempiensa sukuhaaroihin
kuuluvat. Sukuseuran jäsenmäärä tällä hetkellä 208, mutta sääntömuutoksen ansiosta sukuseuran on
mahdollista kasvaa moninkertaiseksi. Pyydämmekin kaikkia jäseniä aktiivisesti esittämään
hallitukselle uusia jäsenehdokkaita.
HISTORIATOIMIKUNTA
Sukuseurallamme on historiatoimikunta, johon kuuluvat Jarmo J. Meriläinen (Säynätsalo) Antti
MeriläInen (Enköping, Ruotsi), Kari Meriläinen (Raahe), Heikki Meriläinen (Kajaani), Ari
Laaksonen (Varnhem, Ruotsi) ja Seppo Meriläinen (Korholanmäki, Sotkamo).
Historiaeksperttimme Jarmo ja Antti ovat tekemässä suurtyötä Meriläisten suvun keräämiseksi
yksiin kansiin.
Kaikenlaiset sukuun kuuluvien tarinat olisivat omiaan kasvattamaan lihaa luiden ympärille eli
sukukirjan henkilöluetteloiden värittäjiksi. Sukuseuran puheenjohtaja Seppo odottaa tarinoitanne!
Yhteystietomme ovat tiedotteen liitteenä.
SUKUSEURAN PILKKIKISAT 25.3.2007
Tervetuloa aloittamaan virallinen kesäaika pilkkikisoilla sunnuntaina 25.3.2007 klo 10 – 13
Sotkamon Ontojoella, Heinälahdentie 91, Porin ranta (kartta liitteenä). Sarjoja on kaksi; naiset ja
tytöt sekä miehet ja pojat. Ilmoittautuminen paikan päällä järjestäjälle, joka on Ontojoen
kylätoimikunta. Parhaat saalistajat palkitaan hyvin! Pilkkiminen ei ole pakollista, sillä voit
viihdyttäytyä ja viihdyttää sukulaisia kertomalle heille parhaat kalavalheesi. Syötävää ja juotavaa
voi ostaa paikan päältä - omat eväätkin sallittaneen. Toivomme oikein runsasta osanottoa!
Yhteyshenkilönä toimii Tapio, tapio.merilainen@kolumbus.fi, puh. 050 5306 999.
SYYSTAPAHTUMA 17.-18.8. 2007
Sääntömääräinen sukukokous on aikataulussa vasta kesällä 2008. Koska mielenkiintoa suvun
kokoontumiselle tuntuu olevan ja kun edellisessä sukukokouksessa toivottiin tapaamista suvun
alkulähteillä, olemme varanneet 17.-18.8.2007 Vaaskelan Oulun Hietasaaresta läheltä kylpylähotelli
Eedeniä. Tapaamisen pääteemana on sukukirjan tilannetiedotus ja täydennystietojen keruusta
sopiminen. Tiedotamme yksityiskohdista vielä myöhemmin, mutta viikonloppu kannattaa varata jo
nyt almanakasta.

JÄSENMAKSUT, TIEDOTTAMINEN, OSOITTEET
Jäsenmaksut on maksettava tilille Kainuun Op 576003-4159044. Jäsenmaksu vuodessa on 5 euroa
eli vuosilta 2005 -2008 yhteensä 15 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa vuosittain tai yhtenä summana,
mutta jäsenyyden säilyttäminen edellyttää jäsenmaksun maksamista täysimääräisenä. Sääntöjen 3
§:n mukaan ”laiminlyötyään jäsenmaksun suorituksen kahtena peräkkäisenä vuotena katsotaan
jäsen hallituksen päätöksellä eronneen seurasta.” Ainaisjäsenmaksu on 50 euroa. Pankkisiirron
selitekenttään on merkittävä maksavan jäsenen nimi ja osoite, että saamme osoiterekisterimme
pidettyä ajan tasalla.
Osoitteen muutokset on myös ilmoitettava Leena Meriläiselle, että jäsenpostisi kulkisi katkotta.
Jäsenmaksuja kerätään mm siksi, että tiedotamme sukuseurassa tapahtuvista asioista ja
järjestelemme erilaisia tapahtumia. Jos kuitenkin haluat saada tiedotteemme vain sähköisesti,
pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteesi rahastonhoitaja/jäsenrekisterin ylläpitäjä Leenalle
osoitteeseen leenamerilainen@gmail.com.
Jäsentiedotteet ja muut ajankohtaiset asiat julkaistaan myös sukuseuran sivuilla
www.genealogia.fi/sukus/merilainen. Sivuston ylläpitäjänä toimii Niina Leinonen,
niina.leinonen@elisanet.fi
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