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Bär/Bähr sukuseura 30v!

SUKUSEURAMME PERUSTETTIIN 15.8.1992 
Sen tehtäväksi kirjattiin suvun perinteiden 
vaaliminen ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen 
ylläpitäminen suvun jäsenten keskuudessa. 
Sukukokoukset joka kolmas vuosi tuovat yhteen 
bäriläisiä ympäri Suomen ja maailman. Viimeksi 
2019 kokouksessa meitä oli koolla 30 henkeä.

YHDISTYKSEN VAROJEN KÄYTTÖ
Sukuseuran vuotuisilla jäsenmaksutuloilla 
katetaan mm. kokouspaikan vuokra, 
sukututkimus- ja jäsenrekisterien ylläpito, 
kotisivujen tuottaminen ja ylläpito sekä kirjeet 
jäsenille ja Patentti- ja Rekisterihallitukseen 
tehtävät päivitykset. Hallituksen jäsenet 
maksavat itse kaikki hallituksen kokouksista ja 
keskinäisestä yhteydenpidostaan syntyvät 
matka- ym. kulut.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on rekistereitten aktiivinen 
ylläpito ja henkilötietojen ajan tasalle 
saattaminen, kotisivujen mielenkiinnon ylläpito ja 
kattavan vuorovaikutuksen aikaansaaminen 
niiden kautta sekä jäsenhankinta ja erilaisten 
yhteisten tapaamisten järjestäminen. 
Epävirallisia tapaamisia on kuitenkin viime 
aikoina rajoittanut korona. 
Toivottavasti tilanne jatkossa paranee ja 
näemme muulloinkin kuin vain sääntömääräisten 
sukukokoustemme merkeissä.

LISÄÄ JÄSENIÄ
Onko lähipiirissäsi sukuseuran jäsenyydestä 
kiinnostuneitta? Jäsenanomuksen voi täyttää 
kotisivuillamme sukuseura@baer.fi
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään
jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka polveutuu isän 
tai äidin kautta Johan Christian Bäristä, tai on 
avioliiton tai adoption kautta sukuumme liittynyt. 
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen 
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 

TIEDOT AJAN TASALLE
Päivitämme sukututkimus-rekisteriämme. Jos 
tietosi ovat väärät tai puutteelliset laita meille 
sähköpostia osoitteella sukuseura@baer.fi. 
Ilmoita samalla myös uudet sukulaiset rekisteriin.
Nyt tietomme eivät taida olla ajan tasalla 
ainakaan suvun nuorimman polven osalta. 

JÄSENMAKSU
Jäsenmaksun suuruus on 20 €/vuosi. 
Opiskelijan jäsenmaksu on 10 €/vuosi. 
Muista mainita maksajan / mahdollisen uuden 
jäsenen tiedot (nimi/sähköposti/osoite) 
viestikentässä.

Jäsenmaksun voit maksaa 
Bär/Bähr -sukuseura ry:n tilille 
FI22 4006 0010 2986 24.  
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Kokouskutsu
Meillä on ilo kutsua teidät Bär/Bähr-sukuseuran seuraavaan sukukokoukseen sunnuntaina 3.7.2022 
Tampereen Pursiseuran juhlatilaan osoitteessa Kekkosenkatu 10. 

Tilaisuus avataan alkukahveilla  klo 11.30 alkaen. 

Ilmoittautua voi osallistumislomakkeella sukuseuran kotisivuilla osoitteessa https://baer.fi
Ilmoittautuminen 31.5.2022 mennessä.

Osallistuminen 30 €/henkilö, jäsenmaksunsa maksaneet 25 €/henkilö. Lapset 4-12-vuotiaat 10 €
ja alle 4-vuotiaat maksutta. Maksa joko suoraan sukuseuran tilille  FI22 4006 0010 2986 24 tai 
MobilePaylla paikan päällä.
Hintaan sisältyy tulokahvi ja yhteinen lounas.  

Sukukokouksen aiheina ovat sääntömääräisten asioiden lisäksi Sosiaalisen median alustojen 
käyttö sukuseuran yhteydenpidon välineenä sekä Bär/Bähr-suku maailmalla. 

Lisäksi meille on luvattu Ville Vaajakallion mielenkiintoisia sukellusaiheisia valokuvia. 

Toivomme myös saavamme mukaan mm.videotervehdyksiä monilta sukumme jäseniltä niin 
maailmalta kuin Koti-Suomestakin. 
Sukukokous striimataan ja linkki kokoukseen löytyy sukuseuran kotisivulta. 

Sukuseuramme kirjoja ja sukutaulua voi ostaa sukukokouksen aikana. 

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus iltaohjelmana pieneen purjehdukseen Näsijärvellä, lähtö 
Pursiseuran kotilaiturista, ja purjehduksen jälkeen omakustanteinen iltapala. 

Tervetuloa sukukokoukseen 3.7.2022 

Tampereen Pursiseuran juhlatila Kekkosenkatu 10,  https://taps.fi/ajo-ohjeet/

https://taps.fi/ajo-ohjeet/
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