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Hyvät Saastamoisten sukuseuran jäsenet

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja kaikista yhteydenotoista. Saimme sukuseuraan uusia jäseniä, 
mutta muutamia on myös poistunut. Sukuseuran toiminnan kannalta on tärkeätä, että mukana on 
riittävästi aktiivisia ja sukuseurasta kiinnostuneita jäseniä. Sääntömuutos mahdollistaa kaikkien 
Saastamois-sukuisten liittymisen sukuseuraan esivanhempien syntymäpaikasta riippumatta. Hyvät 
jäsenet viestittäkää asiaa eteenpäin, jotta saamme Saastamoisia tai Saastamoisista polveutuvia 
koottua tähän sukuseuraan. Sukuseurassamme on 193 jäsentä.

Viime sukukokouksen jälkeen julkaistiin ”Juuret Vuonamonlahdella” Saastamoisten sukukirja. Kirja 
sai myönteisen vastaanoton ja ensimmäinen painos loppui. Olemme tiedottaneet kirjan 
lisäpainatuksesta kirjeitse ja sähköpostilla sukuseuran jäsenille, laajalti kirjastoille sekä Keitele-
Pielavesi  lehdessä. Myös sukuseuran kotisivuilla on ollut tiedote kirjan lisäpainatuksesta. Uusia 
painatuksia on jo tullut jonkun verran, että lisäpainatus tilataan alkuvuodesta.

Toimintasuunnitelma vuosille 2016 – 2018

Toiminnan pääpaino on uusien jäsenten hankinnassa.

Sääntömuutos mahdollistaa kaikkien Saastamois-sukuisten liittymisen sukuseuraan esivanhempien
syntymäpaikasta riippumatta. Toiminta-alueen laajeneminen koko maata kattavaksi oli 
välttämätöntä.

Sukuneuvoston tehtävänä on kehittää keinot, miten jäsenhankintaa parhaiten hoidetaan.

Kehittäviä keinoja ovat mm. koko maata kattava jäsenhankintaverkosto, lehtikirjoitukset, 
sosiaalinen media, sukuseuran esittely kesätapahtumissa, sukukirjan näkyvyys, tapaamisten 
järjestäminen, sukuseuran kotisivujen uusiminen ja ajan tasalla pitäminen, sukutietojen jatkuva 
päivitys.



Jäsenmaksu ja yhteystiedot 2

Jyväskylän sukukokouksessa 26.9.2015 vahvistettiin jäsenmaksuksi 20 €/v ja ainaisjäsenmaksuksi 
100 €. Jäsenkirjeen liitteenä on tilisiirtolomake, jolla voitte maksaa Saastamoisten sukuseuran 
tilille  FI07 5128 0620 0126 88  NILAKAN SEUDUN OSUUSPANKKI. Eräpäivä on 8.3.2017. 
Muistakaa käyttää laskussa olevaa viitenumeroa.

Pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittamaan sukuneuvoston sihteerille, jos Teillä on tullut 
muutoksia yhteystietoihinne tai omaisenne/sukulaisenne on jättänyt sukuseuran. Ilmoittakaa myös
sähköpostiosoitteenne, sillä se helpottaa viestittämistä ja turhat monistus- ja postituskulut jäävät 
pois.

Sukuneuvosto kokoonpano

Puheenjohtaja

Leo Saastamoinen 

Peltotie 9, 71910 Alapitkä

Puh. 045-603 8377

leo.saastamoinen@outlook.com

Varapuheenjohtaja

Kimmo Saastamoinen 

Pero-ojantie 16, 86600 Haapavesi

Puh. 044-545 6058

kimmosaastmoinen16@gmail.com

Sihteeri, rahastonhoitaja

Saara Tikkanen 

Telppäsentie 162, 7300 Lapinlahti

Puh. 050- 380 0964

saastamoiset@gmail.com

Jäsenet; Saara Brown Siilinjärvi, Veikko Helppolainen, Keitele, Jarmo Saastamoinen Iisalmi

varajäsenet; Ritva Heikkinen Kuopio, Pertti Mykkänen Iisalmi, Kaija Lång Pielavesi
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Kesätapaaminen 3

Kesätapaaminen järjestetään tulevana kesänä Lapinlahden Alapitkällä teatterin merkeissä su 
16.7.2017.

Päivä alkaa ruokailulla Jokiniemen matkailun tiloissa. www.jokiniemenmatkailu.fi Ruokailun jälkeen
teatteriesitys klo 13.00 ”Jaetun maan lapset”. www.alapitkanns.fi/teatteri.  Teatterin jälkeen on 
mahdollisuus tutustua asutusmuseoon Alapitkällä. Aikataulu ym. tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Pöytästandaarit

Sukuseuran 40-vuotispäiväksi teetetyn pöytästandaarin voi ostaa sukuneuvostolta 25 €/kpl.

Katso kotisivut http://www.saastamoistensukuseura.fi/

Virallista pöytästandaaria, jossa tunnus ( S) ei myydä, vaan se luovutetaan sukuneuvoston 
erillisellä päätöksellä. Standaari voidaan luovuttaa esim. merkkipäivien yhteydessä. Olkaa 
yhteydessä sukuneuvostoon, kun haluatte muistaa sukulaistanne tällä tavalla. 

Sukuseuran viiriä myydään 50€/kpl. Viirin koko on 50x450 cm. Viiristä samoin kuin virallisesta 
pöytästandaarista on kuvia sukuseuran kotisivulla; arkisto/sukukokouskuvia 2009.

Jyväskylän huoneisto

Sukuseuran omistamassa huoneistossa on vuokralaisena opiskelija Saastamoisen suvusta. 
Huoneiston vuokraukseen liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Jyväskylässä asioita 
hoitavaan Markku Ikkalaan puh. 040-763 9112.

Hyvää alkanutta vuotta 2017.
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