Schadewitzin sukuseuran jäsenkirje 1/2020
Hyvä sukuseuran jäsen,
Sukukirjan julkaisemisen aikataulu alkaa hahmottua
Sukukirjan alustava rakenne on kuvattu alla. Kirjaan tulee tietoja 1600-luvulta 1920-luvulle asti ja jo
kuolleiden henkilöiden tietoja sen jälkeenkin omaisten luvalla. Sukukirjan toimittaminen painokuntoon
alkaa syksyn 2020 aikana). Arja Schadewitz on lupautunut toimittamaan sukukirjan.







Esipuhe: Schadewitzin suku Ruotsi-Suomen historian osana
Schadewitzien alkuvaiheet Suomessa
Sininen sukulinja: sukutaulutiedot ja aineistoa (valokuvia ja tarinoita) kirjaa varten – tästä
sukulinjasta aineistoa on eniten
Punainen sukulinja: sukutaulutiedot sekä tarinat ja valokuvat sukukirjaa varten
Vihreä sukulinja: sukutaulutiedot ja jonkin verran yleistietoa sukukirjaa varten
Loppusanat - Schadewitzien nykyisyys ja tulevaisuus sukuseuran toiminnan valossa.

Elokuun loppuun asti on mahdollista toimittaa sukukirjaan aineistoa. Siihen tarvitaan edelleen
kertomuksia suvun vaiheista, tapahtumista, sattumuksista, suvun jäsenten kasvuympäristöistä, valokuvia
jne. Sukutietoja on Raija Rytkösen ansiosta riittävästi (sukutaulut ja suvun historia). Tarinat ja
valokuvat tekevät suvun tarinasta elävän. Aki Schadewitz on luvannut skannata /digitoida vanhoja
valokuvia ja palauttaa ne lähettäjälle (Akin skannaamat valokuvat ovat säännöllisesti parempia kuin
alkuperäiset). Valokuvat pyydetään lähettämään kirjeitse Aki Schadewitzille (mukana
palautuskirjekuori), osoitteella Laajaniityntie 8 G 86, 01620 Vantaa. Sukukirjatoimikunnan ja
hallituksen jäsenet auttavat tarinoiden ja tekstien viimeistelyssä. Jokainen voi siksi kirjoittaa omalla
tyylillään eikä kirjoittamista tarvitse pelätä. Olemme myös valmiita haastattelemaan suvun jäseniä.
Suvun tarinoita voi toimittaa postitse tai sähköpostitse Aki Schadewitzille.
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).

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 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.

Seuraava sukukokous 13.6.2020 Juvalla, Wehmaan kartanossa (Wehmais Gård)

Sukuseuramme seuraava sukukokous pidetään 13.6. 2020 Juvalla. Alustava aikataulu ja ohjelma ovat
alla.
 12-13: yhteinen lounas (jäsenmaksun maksaneille jäsenille hintaan 15 euroa, sisältää salaatin,
pääruoan, jälkiruoan ja kahvin)
 13-14.15: sukukokous (sää töjen määräämät asiat ja muut mahdolliset asiat) sekä sukututkija
Raija Rytkösen esitys otsikolla: Mihin sukulinjaan kuulun?
 14.15-15.15: sukututkija Ari Kolehmainen kertoo DNA-tutkimuksista sukututkimuksen apuna
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15.30-17: Wehmaan kartanon englantilaiseen teehuoneeseen tutustuminen ja teemaistelu
(hintaan 25 € per henkilö (ennakkoilmoittautuminen vaaditaan, 20 ensimmäistä mahtuu mukaan).

Ilmoittautuminen sukukokoukseen


Ilmoittautuminen Pirkko Malmbergille, piketsu1@gmail.com tai Vesijärvenkatu 4 A 13, 15100
Lahti, 050-5417746.
o Ilmoittautumistiedot
 Osallistuuko ruokailuun ja mahdolliset erityisruokavaliot
 Osallistuuko teemaisteluun (Suomen ainoa englantilainen teehuone)
 Liikenneyhteydet Mikkeli-Wehmaan tienhaara ja Wehmaa-Mikkeli tiedotamme
seuraavassa jäsenkirjeessämme. Jos tarvitset kuljetusapua, kerrothan sen
ilmoittautumisen yhteydessä.

Jäsenmaksu
Pyydämme sinua maksamaan sukuseuran jäsenmaksun 20,00 € vuodelle 2020 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. Liitteenä on myös maksuohjeet,
mukaan lukien vuoden 2019 jäsenmaksu, jos sen maksaminen on unohtunut.
Aurinkoisen kevään toivotuksin,
Schadewitzin sukuseuran hallitus,
Keijo Halinen
Puheenjohtaja
Liitteet

Jäsenmaksun maksutiedot
Wehmaan kartanon teemaistelun esite

