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Hyvää vuotta 2021 Leisti-suvun jäsenille! 
Vuosi on taas vaihtunut ja tässä tiedotteessa on sukuseuran jäsenille hieman sukuneuvoston kuulumisia             
menneistä ja tulevista asioista. 

Sukuteos 
Sukuteos projekti on edennyt vauhdikkaasti ja projektipäällikkönä toimii Heidi Kuosmanen. Vielä kuitenkin            
kaivattaisiin lisää kuvamateriaalia ja kertomuksia Leisti-suvun vaiheista mahdollisimman laajalti. Jotta          
mahdollisimman moni sukuhaara saataisiin teoksessa esille, pyydämme sinua ystävällisesti lähettämään          
kuvia menneiltä vuosilta sekä kertomuksia siitä minkälaista elämä on ollut; mitä muistetaan vanhemmista,             
isovanhemmista; esim. missä he ovat asuneet, mitä he ovat tehneet työkseen ja muita mieleen painuneita               
asioita. 
 
Sähköisessä muodossa olevan aineiston voi toimittaa osoitteeseen heidi.kuosmanen@live.com. Jos kuvia          
lähetetään sähköisessä muodossa, niiden tulisi olla alkuperäisessä koossa eli kuvan kokoa ei saa pienentää              
lähetystä varten. Kuvan tiedostomuodon tulisi mielellään olla .jpg, .jpeg, .png, .gif tai .tiff. 
 
Lisätietoja voi kysyä myös Heidiltä puhelimitse numerosta 044 504 7872 tai sähköpostitse osoitteesta             
heidi.kuosmanen@live.com. 

Sukujuhla 
Kesällä 2021 on jälleen vuorossa perinteinen sukujuhla, mikäli koronavirustilanne mahdollistaa sukujuhlan           
järjestämisen. Sukujuhla on tarkoitus pitää 28.8. klo 10-16 Kulttuuritalo Kyminsuussa, osoitteessa Eteläinen            
Karjalantie 3, 48600 Kotka (Karhula). Laittakaahan päivämäärä jo nyt kalenteriin. 
 
Sukujuhlan yhteydessä pidetään myös sukukokous, jossa Leisti-Seuralle valitaan Sukuneuvosto seuraavalle          
nelivuotiskaudelle. Sukuneuvosto toimii yhdistyksen hallituksena ja vastaa toiminnan pyörittämisestä         
seuraavan neljän vuoden ajan. Mikäli sinulla on kiinnostusta lähteä mukaan Sukuneuvostoon, ota rohkeasti             
yhteyttä nykyisiin sukuneuvoston jäseniin ja kysy lisää. 
 

Jäsenhankinta 
Leisti-Seuralla on tällä hetkellä 166 jäsentä ja jäsenten keski-ikä on kasvanut vuosi vuodelta. Samalla myös               
osallistumisaktiivisuus Leisti-Seuran tapahtumiin on vähentynyt jäsenistön vähentyessä ja ikääntyessä.         
Seuran toiminnan kannalta olisi tärkeää saada uusia sukupolvia mukaan seuran toimintaan, joten            
koittakaahan aktivoida tuntemianne Leisti-suvun jäseniä liittymään Leisti-Seuran jäseneksi ja mukaan          
sukuseuran toimintaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan seuran jäseneksi voidaan hyväksyä “jokainen 15           
vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Kymin pitäjän Sutelan kylässä Leistin talossa vuosina 1743-1774             
isäntänä asuneesta Erkki Mikonpoika Leististä ja hänen vaimostaan Maria Simontytär Leististä, joka oli             
kotoisin Kymin pitäjän Ylänummen kylästä; henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka                
avioliiton kautta on siihen liittynyt.” 
 
Osallistuminen ensi kesän sukujuhlaan on loistava tapa lähteä mukaan Leisti-Seuran toimintaan, joten            
markkinoikaa sukujuhlaa aktiivisesti omissa sukuhaaroissanne. 

Kehitysehdotukset ja kysymykset 
Mikäli sinulla on mitä tahansa kehitysehdotuksia tai kysymyksiä Leisti-Seuran toimintaan tai Leisti-sukuun            
liittyen, voit aina olla yhteydessä sukuneuvoston jäseniin. 
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Sukuneuvoston jäsenet ja sähköpostiosoitteet 

Topi Leisti puheenjohtaja topi.leisti@iki.fi 
Heidi Kuosmanen varapuheenjohtaja heidi.kuosmanen@live.com 
Martti Leisti rahastonhoitaja martti.leisti@gmail.com 
Heimo Laurén sihteeri heimo.lauren@gmail.com 
Heikki Leisti seremoniamestari hs.leisti@phnet.fi 
 
Varajäsenet: 
Risto Leisti risto.leisti@elisanet.fi 
Henna Laurén henna.lauren49@gmail.com 
Eva-Liisa Matikainen ei sähköpostiosoitetta 
 
 
Hyvää ja menestyksellistä vuotta 2021! 

Leisti-Seuran sukuneuvosto 

 


