Jäsentiedote 3/2005

Hei kaikille sukuseuran jäsenet ja ystävät!
Tässä lähetämme pyynnön maksaa jäsenmaksut, yhteenvetoa viime kesän sukukokouksesta,
toiveita tulevaisuudesta sekä hallituksen ja toimikuntien yhteystiedot.
Jäsenmaksut on maksettava kuluvan vuoden joulukuun 30. päivään mennessä oheisella
pankkisiirrolla. Jos maksat ilman viitteellistä pankkisiirtoa, on tiedonantoja kentässä ehdottomasti
mainittava jäsenen nimi ja osoitetiedot. Näin varmistuu postin kulku vastaisuudessakin. Jäsenmaksu
on 5 €/vuosi ja 15 €/3 vuotta (toimintavuodet 2006-2008). Ainaisjäsenmaksu on 50 €.
Liittymismaksu (kertamaksu) on 10 €, jonka maksaa jäseneksi liittyvä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Liittymismaksun lisäksi uuden jäsenen on maksettava myös jäsenmaksu.
Havaintoja sukutapahtumasta
Meriläisten sukuseuran kolmas sukukokous oheistapahtumineen järjestettiin 22.-23.7.2005.
Perjantai-illan ohjelmassa oli vierailu Kajaanin Paltaniemellä, golfkisa Vuokatin Katinkullassa ja
maastomoottoriajelua sekä myöhemmin illalla yleistä seurustelua Rommakon
maastokisakeskuksessa. Kaikki tapahtumat saivat kohtalaisen runsaan osanoton - kiitos kauniin
kesäillan.
Paltaniemellä Neiti Kesäheinän kanssa lähes 30 Meriläistä kulki kulttuurimaisemassa sen eri
nähtävyyksillä. Saimme mielenkiintoisella tavalla kuulla tarinoita tsaari Aleksanteri I:n Kainuun
retkestä, kuvakirkon vaiheista ja kattomaalauksista. Kävimme Heikki Meriläisen haudalla ja
saimme kuulla kuinka pieni Heikki oli ”ihastunut” Eino Leinoon. Kuuntelimme Eino Leino-talolla
hänen runojaan ja kertomuksia runoilijan värikkäistä elämänvaiheista.
Golfkisasta tuli yllättävä menestys. Peräti 18 osanottajaa paukutteli palloa Katinkullan kauniilla,
mutta ensikertalaisille vaativalle kentällä. Kisa pelattiin pistebogeyna, jossa muutama katastrofi ei
vielä pilaa koko peliä. Voitto jäi Sotkamoon eli kotikenttäetu tuli näin todistettua. Toivottavasti laji
on mukana seuraavissakin sukutapahtumissa.
Rommakossa ajettiin kilpaa maastokartingautoilla. Kisaan uskaltautui 7 osanottajaa. Aikaajokisassa ajettiin ensin lämmittelykierros ja sen jälkeen varsinainen kilpailukierros. Voittaja
Timppa oli selkeästi omalla sekuntiluvullaan, eikä tuhannesosasekuntien tarkkuutta tarvittu. Illan
päätteeksi kokoontui väki golfkisasta ja Paltaniemen retkeltä yhteiseen illanviettoon ja palkintojen
jakoon. Aika vierähtikin rattoisasti puolille öin. Katso kisatulokset nettisivuilta
http://www.genealogia.fi/sukus/merilainen
Naapurinvaaran huvikeskuksessa lauantaiaamuna avattiin sukutietoklinikka jo yhdeksältä.
Asiakkaita riitti kahdelle päätteelle ja sukuluettelon selaukseen lähes koko päiväksi. Täydennys- ja
korjauslomakkeita jäi melkoinen nivaska odottamaan myöhempää kirjausta.
Sukukokouksen tärkein päätös oli sääntömuutoksen hyväksyminen. Esiin tulleen
sukututkimuksen vahvistettua, että Sotkamon Turunkorvaan 1730-luvulla muuttaneen Henric
Meriläisen veljellä Johanneksella on myös runsaasti jälkeläisiä, jotka myös Meriläisinä ovat
halukkaita liittymään jo toimivaan sukuseuraan, päätettiin muuttaa sääntöjen 3 §:n ensimmäinen
kappale kuulumaan seuraavasti: " Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18

vuotta täyttänyt Sotkamon kunnan Nuasjärven kylän Turunkorvan taloon 1730-luvulla muuttaneen
Henric Meriläisen jälkeläinen sekä hänen sisarustensa, vanhempiensa tai esivanhempiensa
sukuhaaroihin kuuluvat. Jäseneksi aikovan on oltava isän tai äidin puolelta sukuun kuuluva tai
avioliiton kautta siihen liittynyt."
Muista päätöksistä mainittakoon jäsenmaksun vahvistaminen 5 €/vuosi tai 15 €/3 vuotta.
Ainaisjäsenmaksu on 10 x vuosimaksu eli 50 €. Hallitukseen valittiin eronneen Esko M:n tilalle
Antti M, joka kuuluu em. Johanneksen sukuhaaraan.
Sukujuhlassa kuultiin sotkamolaisen säveltäjän, kanttori Risto Vähäsarjan Oulujärvi-teemaan
liittyviä teoksia, joita esitti tenori Martti Niskanen säestäjänään Olli Pautola. Juhlaesitelmässään
professori Jarmo J. Meriläinen käsitteli kysymystä: "Miksi Heikki Meriläinen muutti Siikajoelta
Sotkamon Nuasjärvelle 1700-luvulla?" Esitys antoi erittäin monipuolisen kuvan muuttoajankohdan
elämänmenosta ja tapahtumista, mutta Heikin päätöksen lopullisesta ratkaisusta vastuu jäi
kuulijalle.
Sukutapahtuma kaikkine osaohjelmineen keräsi Sotkamoon runsaat sata Meriläistä tai sukuun
kuuluvaa - kaukaisimmat ulkomailta, Floridasta saakka. Toivottavasti aktiivisuus sukuseuran
toimintaan kasvaa ja tapahtumia voidaan järjestää myös muissakin Meriläis-keskittymissä
Suomessa ja miksei ulkomaillakin.
Toimikunnat
Sukukokouksessa valittiin Historiatoimikunta ja ATK-toimikunta. Hallitus on lisäksi päättänyt
nimetä ogotoimikunnan ja eri paikkakunnille Aluetoimikunnat (Helsingissä, Oulussa ja Ruotsissa),
jotka toimisivat vuorotellen Juhlatoimikuntana sen mukaan, mille paikkakunnalle olisi tarkoitus
järjestää juhlia ja kokouksia.
Sähköpostikirjeenvaihdon perusteella on pääteltävissä, että historiatoimikunta on innolla astunut
tehtäväänsä. Aluetoimikunnatkin näyttävät pikku hiljaa heräävän ja logotoimikunta on saanut 3
ehdotusta sukuseuran logoksi. Kaikkien panos toiminnassa on hyvin tervetullutta. Kutsumme
jäsenistöä koolle aluetoimikuntiin, laajentamaan ja kehittämään aktiivista ja elinvoimaista
Meriläisten sukuseuratoimintaa. Kaikki ehdotukset toiminnan kehittämiseksi ja vireyttämiseksi
kenelle tahansa hallituksen tai jonkin toimikunnan jäsenelle ovat sallittuja. Yhteystiedot ovat
tiedotteen lopussa.
Historiatoimikunnan tavoitteena on mm. edistää Meriläisten kiinnostusta omasta suvustaan
innostamalla ja edistämällä tutkimaan ja tallentamaan oman sukuhaaran tietoja, kokoamalla ja
välittämällä tietoja sukua koskevista tutkimuksista, järjestämällä yhteiseen käyttöön luovutetulle
sukua koskevalle materiaalille asianmukaisen tallentamisen ja informaatiokanavan sekä
selvittämällä mahdollisuuksia sukuhistorian laatimiseksi suvun alkuajoilta lähtien.
ATK-toimikunnan tavoitteena on mm. edesauttaa nettisivujen käytön lisääntymistä ja sähköpostin
tehokasta käyttöönottoa, järjestää mahdollisuuksia videoneuvotteluille sekä tehostaa jäsenrekisterin
ylläpitoa ja hyödynnettävyyttä.
Logotoimikunnan tavoitteena on saada sukuseuralle logo, jota voidaan käyttää sukuseuran
painotuotteissa ja sähköisessä viestinnässä.

Kesätapahtuma 2006? Hallitus heittää haasteen aluetoimikunnille! Odotamme mukavia
ehdotuksianne ensi kesän sukutapahtumaksi.
HYVÄÄ JOULUNODOTUSTA!

