Schadewitzin sukuseuran jäsenkirje 2/2019
Hyvä sukuseuran jäsen,
Sukukirjan julkaiseminen on jäsenistöstä kiinni
Sukukirjaan tarvitaan kertomuksia suvun vaiheista, tapahtumista, sattumuksista, suvun jäsenten kasvuympäristöistä,
valokuvia jne. Niitä on vielä aika niukasti ja sukukirjan julkaiseminen on toistaiseksi pysähdyksissä. Sukutietoja on
Raija Rytkösen ansiosta riittävästi, mutta ilman tarinoita/valokuvia sukukirjaa ei saada julkaistuksi. Aki
Schadewitz on luvannut skannata /digitoida vanhoja valokuvia ja palauttaa lähettäjälle. Valokuvat pyydetään
lähettämään kirjeitse Aki Schadewitzille (mukana palautuskirjekuori), osoitteella Laajaniityntie 8 G 86, 01620 Vantaa.
Sukukirjatoimikunnan ja hallituksen jäsenet auttavat tarinoiden jne. tekstien viimeistelyssä. Jokainen voi siksi
kirjoittaa omalla tyylillään eikä kirjoittamista tarvitse pelätä. Olemme myös valmiita haastattelemaan suvun jäseniä.
Esimerkkitarinat voivat olla esim. alla olevan kaltaisia:
 Aki Schadewitz: ” 1950 luvun puolivälin tienoilla kävimme koko perheen kanssa kesälomalla Juvan
Jyrinahossa, jossa isäni äiti Hilda vielä silloin eli ja asusteli pienessä mökissään. Jyrinahossa ei tuolloin
vielä ollut sähköjä, joten öljylampun valossa eleltiin ja ruoka valmistettiin puuhellalla ja leivinuunissa.
Hevoskyydillä meitä haettiin kirkonkylältä, kun tien huonon kunnon vuoksi taksilla ei päässyt, maavara
jäi pieneksi.
Veljeni Kain kanssa olimme vielä alle kouluikäisiä ja Hilda mummolla olin kuparinen kahvipannu, jossa
kaatonokan päässä oli sulkuläppä. Me tietysti uteliaina kyselemään mummolta, että miksi siinä sellainen
on. Koska mummo oli tyypillinen ”savolaenen viäräleuka”, vastasi hän: - ”ettei kiärmeet piäse
pannuun”. Silmät hämmästyksestä suurena ja hieman epäuskoisin ilmein sitä vastausta sitten mietittiin.
Jäi pitkäsi aikaa epävarma olo, että narrasikohan mummo meitä.”


Keijo Halinen: ”Eero-isäni tuli niin köyhistä oloista, että sukkiin ja kenkiin ei ollut varaa. Niinpä isäni käveli
kouluun paljain jaloin, kun sää sen salli. Kylmemmillä ilmoilla kenkärahjojen sisään laitettiin heinää, koska
sukkia ei ollut. Juhlahetkiä olivat vierailut kavereiden luona isommissa maalaistalossa, sillä silloin sai aina
kunnon ruokaa.”

Sukukirjatoimikunnan muodostavat yhdessä Aki Schadewitz (aki.schadewitz@kolumbus.fi)/ 050 3872431), Raija
Rytkönen (sukututkimus.perinne@kolumbus.fi / 040 565 4301) ja Raija Auvinen (auvinenraija@gmail.com / 050
5390608).

Hallituksen kokoukset 2019
Sukuseuran hallitus on kokoontunut neljä kertaa vuoden 2019 aikana. Pyrimme laittamaan tiivistelmät hallituksen
kokouksista sukuseuran nettisivulle (https://www.schadewitzinsukuseura.fi/).

Toiveita sukuseuran toiminnalle ja sukuseuran tiedottamiselle
Toiveitasi sukuseuran toiminnasta voit lähettää joko puheenjohtajalle kirjeitse osoitteella Keijo Halinen, Malmin
kauppatie 4a E 73 00700 Helsinki, sukuseuran nettisivun kautta (ota yhteyttä kohta) tai puheenjohtajan sähköpostiin
(keijo.halinen@outlook.com).
Sukuseuran jäsenkirjeet tullaan jatkossa julkaisemaan myös sukuseuran nettisivuilla. Tulemme lähettämään
jäsenkirjeet sähköpostissa niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet meillä on tiedossa. Mikäli et halua jäsenkirjettä
jatkossa sähköpostiisi, ilmoitathan siitä meille joko sukuseuran sivujen kautta (ota yhteyttä kohta) tai suoraan seuran
taloudenhoitajan/jäsenrekisterin hoitajan Leena Taivalantin sähköpostiin leena.taivalantti@gmail.com.
Sukuseuran nettisivuja (https://www.schadewitzinsukuseura.fi/) kannattaa seurata. Hallitus tiedottaa siellä myös
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
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Sukututkimusvalmennus/Kuulutko sukuuni - tapahtuma
Ensimmäinen nettivalmennus sukututkimuksen perusteista peruutettiin osanottajien puutteen vuoksi. Jatkossa
tutkimme mahdollisuuksia myös oman sukututkimustapaamisen järjestämiseen. Sukuseuramme hallitus on myös
päättänyt osallistua Vantaan sukututkijat ry:n Kuulutko sukuuni? tapahtumaan 5-6.10.2019. Lisätietoja
tapahtumasta saa osoitteesta https://www.vantaanseudunsukututkijat.net/kuulutko-sukuuni-tapahtuma/. Kun
ohjelma tarkentuu, tiedotamme siitä sukuseuramme nettisivuilla. Hallitus toivoo mahdollisimman monen
jäsenemme osallistuvan tähän tapahtumaan.

Seuraava sukukokous 13.6.2020 Juvalla
Hallitus on päättänyt, että sukuseuramme seuraava sukukokous pidetään 13.6. 2020 Juvalla. Tarkemmat tiedot
ohjelmasta ja paikasta ilmoitamme myöhemmin. Hallitus ottaa myös mielellään vastaan ehdotuksia ohjelmaksi.

Jäsenmaksu
Ellet ole sitä vielä tehnyt, pyydämme sinua myös maksamaan sukuseuran jäsenmaksun 20,00 € tilille Schadewitzin
Sukuseura ry, FI26 5088 0020 0606 73 (Suur-Savon Osuuspankki). Viestikenttään pyydämme merkitsemään jäsenen
nimen ja jos olet uusi jäsen, lisäksi myös tekstin uusi jäsen.
Aurinkoisen kesän toivotuksin,
Schadewitzin sukuseuran hallitus,
Keijo Halinen
Puheenjohtaja

