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Hyvä sukulainen
Sukukirja (Piira, Piirainen, Piironen ja Piiroinen -suku) on siis tekeillä, kuten olemme jo aiemmin
kertoneet. Sukukirjaan tulee tietoja suvun vaiheista ja sen leviämiseen liittyviä kirjoituksia. Kirjaan
tulee myös sukutauluja ja kuvia ja pieniä juttuja henkilöistä.
Jokaisella sukuun kuuluvalla (siis myös puolisoilla) on mahdollisuus lähettää kuvia ja pieniä
kertomuksia sukumme jäsenistä. Kuvia ja kirjoituksia on tullutkin, mutta vielä voitte niitä lähettää,
olkaa hyvä! Kenenkään ei nyt sovi ujostella.
Sukutauluihin on tärkeää saada oikeat tiedot syntymä- ja kuolinaikoineen ja –paikkoineen - myös
nuorempien sukupolvien osalta. Liitteenä tässä kirjeessä on kaksi perhelomaketta, jolla on
mahdollista ilmoittaa oman sukuhaaransa tietoja sukutaulujen täydentämistä varten. Voit itse
monistaa lisää lomakkeita tarvittaessa.
Täytä ensimmäinen lomake omasta perheestäsi ja toiseen lomakkeeseen tiedot omien vanhempiesi
osalta.
Voit tarvita vielä kolmannen lomakkeen isovanhempiesi tietojen ilmoittamista varten. Joka
tapauksessa syntymäaikojen pitäisi ulottua 1800-luvun puolelle. Silloin sinut todennäköisesti voidaan
liittää sukurekisterissä jo oleviin esivanhempiin. Voit ilmoittaa lomakkeella tiedot myös puolisosi
vanhemmista.
Toinen vaihtoehto on lähettää kirkkoherranviraston tekemä sukuselvitys, joka ulottuu 1800-luvun
puolelle. Lähetä siitä meille aina vain kopio ja pidä alkuperäinen itselläsi.
Pidä myös ajan tasalla sukukirjan teosta sukulaisiasi, jotta heilläkin olisi mahdollisuus saada tietonsa
kirjaan.
Kirjoitukset, kuvat ja sukuselvitykset lähetetään osoitteella:
Eskil Piira Sukuseura ry/Jorma Piirainen
Mäntytie 26, 88900 KUHMO
Lisätietoja saat seuran nettisivujen kautta tai puhelimella 08 652 0498/Jorma Piirainen.
Tiedote jäsenistölle henkilörekistereistä
Sukuseura pitää kahta henkilörekisteriä: sukututkimusta varten olevaa suvun jäsenten rekisteriä ja
toisena seuran jäsenrekisteriä. Kumpaankaan ei tallenneta kokonaista henkilötunnusta.
Jäsenrekisteri ei ole julkinen eikä siitä luovuteta tietoja ulkopuolisille. Sukututkimuksessa olevat
tiedot julkaistaan tekeillä olevassa sukukirjassa.
--- jatkuu ->
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Sukuseuran hallitus on käsitellyt tietosuojakysymyksiä. Toimimme tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen
mukaisesti. Seuran nettisivuilla on julkaistu tietosuojaselvitykset ja jokaisella on mahdollisuus saada
selvitys omista tiedoistaan, joita sukuseuran kahteen henkilörekisterilain alaiseen henkilörekisteriin
on merkitty. Tietosuojavaltuutetun sivuilta löytyy toimintaohjeita sekä myös koko
tietosuojasäännöstö.
Jorma Piirainen
varapuheenjohtaja

