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Hyvää vuotta 2018 Leisti-suvun jäsenille!
Vuosi on taas vaihtunut ja sukuneuvoston uusi toimikausi on lähtenyt aktiivisesti käyntiin.
Sukujuhlan yhteydessä pidetty sukukokous valitsi vuosiksi 2017 – 2021 sukuneuvoston
jäsenet ja varajäsenet. Tämän jälkeen sukuneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan
henkilöt eri tehtäviin.
Sukuneuvoston jäsenet, tehtävät ja sähköpostiosoitteet:
Topi Leisti
Heidi Kuosmanen
Martti Leisti
Heimo Laurén
Heikki Leisti

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
rahastonhoitaja
sihteeri
seremoniamestari

topi.leisti@iki.fi
heidi.kuosmanen@live.com
martti.leisti@gmail.com
heimo.lauren@gmail.com
hs.leisti@phnet.fi

Varajäsenet:
Risto Leisti
Henna Laurén
Eva-Liisa Matikainen

risto.leisti@elisanet.fi
henna.lauren49@gmail.com
ei sähköpostiosoitetta

Toimintasuunnitelma
Sukuneuvosto on kuluneen syksyn ja loppuvuoden aikana laatinut Leisti -seuran
toimintasuunnitelman vuosille 2018-2021. Toimintasuunnitelman pääpaino on aktiivisessa
jäsenhankinnassa ja toiminnan aktivoimisessa. Sukuneuvosto selvittää nykyisten ja
potentiaalisten jäsenien, sekä erityisesti nuorempien sukupolvien odotuksia Leisti-Seuran
toiminnasta. Seuran toimintaa kehitetään nykyisen ja potentiaalisen jäsenistön odotusten
mukaisesti.
Viestintä ja markkinointi
Viestinnässä keskeisenä välineenä käytetään sähköpostia ja Leisti-seuran Facebook
ryhmää. Pyydänkin sinua lähettämään sihteeri Heimolle niiden suvun jäsenten
sähköpostiosoitteita, joiden tiedät puuttuvan seuran sähköpostilistalta. Näin saamme
laajennettua tiedotteiden jakelua. Lisäksi toivon, että toimitat sähköiset tiedotteet
kirjallisesti paperikopiona niille suvun jäsenille, joilla ei ole sähköpostia käytössä.
Lähetämme jatkossakin keskeisimmät asiat myös kirjallisina postitse niille suvun jäsenille,
joilla ei ole sähköpostia käytössä. Tallennamme tiedotteet myös Leisti -seuran kotisivuille,
josta ne ovat luettavissa.
Seurallamme on lisäksi Facebook -yhteisö, jonka käyttöä tullaan aktivoimaan tulevan
vuoden aikana mm. tiedotus- ja keskustelukanavana ja jakamalla Leisti-sukuun liittyvää
sisältöä. Pääset mukaan Facebook -yhteisöön seuraavasti:
1. Kirjoita Facebookin hakukenttään "leisti-seura"
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2. Klikkaa hakutuloksista "Leisti-Seura ry" -sivua, jolloin siirryt yhdistyksen
sivulle
3. Paina sivulta löytyvää "Tykkää" ("Like") -painiketta
Näiden toimenpiteiden jälkeen saat ilmoituksen sivulle tulevista päivityksistä ja näet
päivitykset myös omassa uutisvirrassasi.
Sukuteos
Uusi sukuteos tullaan toteuttamaan lähivuosina painettuna kirjana. Hallitus on valinnut
varapuheenjohtaja Heidi Kuosmasen vastaamaan sukuteoksen toteutuksesta. Mikäli
sinulla löytyy mitä tahansa sukuteokseen sopivaa materiaalia Leisti-suvun vaiheista, tai
sinulla on ideoita tai ajatuksia sukuteoksen toteuttamiseen liittyen, otathan yhteyttä
Heidiin.
Ancestry-sukupuu
Leisti-seuran aktiivinen jäsen, Niles Leisti, on useiden vuosien ajan rakentanut sukupuuta
Leistin suvun jäsenistä keräämällä tietoa eri lähteistä. Niles on koonnut rakentamansa
sukupuun Ancestry-palveluun osoitteessa http://www.ancestry.com/, josta voimme
julkaista sukupuun kaikille Leisti-Seuran jäsenille. Seuran jäsenet saavat halutessaan
puuhun katseluoikeudet, joilla sitä pystyy katselemaan, mutta ei muokkaamaan.
Sukuneuvostolla ja Niles Leistillä on puuhun muokkaamisoikeudet. Pyydämme myös
huomioimaan, että sukupuusta puuttuu vielä paljon sukumme jäseniä ja se saattaa
sisältää virheellisiä tietoja joidenkin sukuhaarojen osalta. Pyydämmekin jokaista sukumme
jäsentä rohkeasti ilmoittamaan sukupuusta puuttuvista henkilöistä tai sukupuussa
havaituista virheistä.
Mikäli haluat puuhun katseluoikeudet, muuttaa puussa olevia tietoja tai huomaat että siitä
puuttuu sukumme jäseniä, ota yhteyttä Topi Leistiin (suomeksi) tai Niles Leistiin
(englanniksi, niles.leisti@gmail.com).
Välitapaaminen ja sukujuhla
Seuraavaa välitapaamista suunnitellaan vuodelle 2019 ja sukujuhlaa vuodelle 2021. Jotta
molempiin tapahtumiin saataisiin aiempaa enemmän osallistujia, niiden toteutustapaa
tullaan tarkastelemaan ja kehittämään jäsenistön odotusten mukaisesti.
Kehitysehdotukset ja kysymykset
Mikäli sinulla on mitä tahansa kehitysehdotuksia tai kysymyksiä Leisti-Seuran toimintaan
tai Leisti-sukuun liittyen, voit aina olla yhteydessä sukuneuvoston jäseniin.

Hyvää ja menestyksellistä vuotta 2018!
Leisti-Seuran sukuneuvosto

