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HYVÄT SUKUSEURAN JÄSENET

Varsinainen sukukokous pidettiin viime kesänä Sotkamossa, johon osallistui 54 henkeä.
Jäsenmäärä on tällä hetkellä 105. Kokouksessa valittiin:
Hallitus vuosiksi 2007-2009:
Pj
Yrjö Tolonen
Vpj.
Maija-Liisa Lehto
Siht/rah.hoit Sohvi Kinnunen
Muut hallituksen jäsenet :
Aaro Tolonen
Jouko Hurskainen
Seija Tolonen
Kalevi Nivala
Sukukirja-toimikunta:
Tapio Tolonen
Olavi Tervo
Heikki Mäki
Esa Pokela
Yrjö Tolonen
Mikko Suominen

Harjukatu 33

87150 Kajaani, 040-5285381,

Niittykatu 5 87150 Kajaani, 050-5912603

Klaneettipolku 7 A 10 00420 Helsinki, 040-5652044

Sukukirjan aikataulusta asetettiin tavoitteeksi, että sukukirja olisi valmis vuoden 2009
sukukokoukseen mennessä. Kirjaan tulevin tietojen voidaan vielä päivittää. Ratkaisematta on
julkaistaanko kaikki olemassa oleva tieto kaikki yhdellä kertaa yhtenä tai kahtena niteenä vai ensin
kirjan 1. osa esimerkiksi vuoteen 1900 asti. Asia jäi sukukirjatoimikunnan ratkaistavaksi. Aineisto,
joka sisältää 35000 henkilöä ja lähes 1500 sivua, on tulostettu kahtena kappaleena, joista toinen
löytyy puheenjohtajalta Kajaanista ja toinen Tapio Toloselta Helsingistä. Ottakaa yhteyttä, jos
haluatte tarkistaa tai lisätä tietojanne tai muuten vain tutustua siihen. Voin tarvittaessa Kainuun
alueella liikkuessani tuoda sen tutkittavaksi. Kirjaan tarvitaan lisää valokuvia ja kuvauksia
henkilöistä ja tapahtumista, joihin liittyy aikanaan merkittäviä tolosia.
Sukukirjan alkuluvun on lupautunut kirjoittamaan FT Jorma Keränen. Kirjan taittajaa ollaan
hakemassa. Jos teillä on tietoa sellaisesta pyydän ottamaan yhteyttä.
Sukukirjan ennakkovaraus on myös ajankohtainen. En pysty ilmoittamaan vielä
ennakkotilaushintaa, mutta se on edullisempi kuin jälkikäteen ostettuna. Ennakkotilaukset auttaa
myös sukukirjatoimikuntaa arvioimaan painosmäärää. Tee tilaus sihteerille tai puheenjohtajalle
vuoden 2008 aikana.
Jäsenmaksulomake seuraa kirjeen mukana ja eräpäiväksi on merkitty 31.7.
Kotisivua(www.toloset.fi) kannattaa seurata ja ilmoitella puutteista sekä toimittaa materiaalia.
Kainuun seurakuntien kirkonkirjat on kuvattu noin vuoteen 1900 asti ja ne löytyvät Suomen
Sukuhistoriallisen yhdistyksen sivuilta(www.sukuhistoria.fi ). Sieltä voit tarkistaa oman
sukuhaarasi tiedot alkuperäislähteestä

www.toloset.fi

Sähköpostiosoiteita on kirjeen liitteenä. Ilmoita jos tiedot eivät pidä paikkaansa tai sinulla on
kokonaan uusi osoite. Ilmoita Mikolle, jos haluat lyhyen ns. alias-sähköpostiosoitteen
(nimi@toloset.fi), josta posti ohjautuu varsinaiseen sähköpostiisi).

Terveisin

Yrjö Tolonen
puheenjohtaja

