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Hyvä Leisti –suvun jäsen
Leisti -seuran välitapaaminen järjestettiin 1.8.2015 Kotkassa Eagle –talossa.
Välitapaamiseen osallistui 20 aikuista ja kaksi lasta. Välitapaamisen ohjelma ja asialista
olivat tällä kertaa melko asiapitoisia.
Tilaisuuden avattiin perinteiseen tapaan Kymenlaakson laululla, jonka jälkeen seuran
puheenjohtaja esitteli lyhyesti seuran toimintasuunnitelman vuosille 2013 – 2017 ja seuran
tilanteen.
Seuran sihteeri Heimo Laurèn esitteli Leisti –seuran tiedottamista ja kotisivut internetissä
sekä esillä olo Facebookissa. Jäsenistöä pyydetään lähettämään tiedot mahdollisista
muutoksista, jotta jäsenrekisteri voidaan pitää ajan tasalla. Tiedottamista hoidetaan
jatkossa lisääntyvästi sähköpostilla postitse tapahtuvan viestinnän lisäksi. Tämän vuoksi
jäseniä pyydetään ilmoittamaan sukuneuvoston jäsenille mahdollisimman paljon suvun
jäsenten sähköpostiosoitteita.
Varapuheenjohtaja Topi Leisti esitteli Leisti –suvun sukupuuta internetissä. Topi vastaa
Niles Leistin rakentaman sukupuun ylläpitämisestä ja käyttäjäoikeuksien hallinnasta
Suomessa. Jotta sukupuun tiedot voidaan julkaista netissä, tulee oheisen liitteen
mukainen rekisteriseloste olla tiedotettu suvun jäsenille. Tämän jälkeen voidaan suvun
jäsenille antaa käyttöoikeudet sukupuun katseluun ja tietojen päivittämiseen. Ohessa on
liitteenä ohjeet, miten jäsenet voivat luoda käyttäjätilin ja saavat henkilökohtaisen
salasanan sukupuuhun kirjautumiseen.
Väliajalla nautittiin kahvia sekä seremoniamestari Eva-Liisa Matikaisen
näytelmäesityksestä ja Heikki Leistin lausumasta runosta.
Seuran rahastonhoitaja Martti Leisti esitteli ehdotuksen uuden sukuteoksen sisällysluetteloksi: 1. Sutela-Sallila-Pusula 1200 – 1500, 2. Sutelan Leistit vuodesta 1544 – 1740
luvulle, 3. Suvun kantaisä Erik Mikonpoika ja suvun jakautuminen Vanha-Leisteihin ja YläLeisteihin, 4. Suku Suomen itsenäistymisen pyörteissä 1917 – 1918, 5. Leistit talvi- ja
jatkosodassa 1939 – 1944, 6. Leistit 2000-luvulla, 7. Reinhold ja Anna Leistin vaiheet
1800 – 1950, 8. Väinö Leisti 6.4.1898 - 3.1.1988, 9. Leisti-Seura ry:n toiminta
1972 – 2015, 10. Langinkoski-Kokonkoski, nuottakalastus, 11. Nuorisoseura Tapio,
12. Sukurekisteri.
Käydyssä keskustelussa sisällisluetteloon ehdotettiin lisättäväksi: ”Amerikan Leistit”.
Uuden sukuteoksen valmisteluun tarvitaan materiaalia menneiltä ajoilta: muistiinpanoja,
kirjoituksia, lehtileikkeleitä ja vastaavia, joita suvun jäsenten toivotaan mahdollisimman
runsaasti toimittavan Martti Leistille,
Seuraava yhteinen tapaaminen; sukujuhla ja virallinen sukukokous pidetään vuoden 2017
kesällä.
Hyvää syksyä!
Terveisin: Sukuneuvosto
Topi Leisti, Martti Leisti, Heimo Laurén, Eva-Liisa Matikainen, Risto Leisti,

