
 
 

 

 

 
Släktträff 

 

Hohentals släktträff hölls i Helsingfors 11.8.2012 på kulturcentret Sofia. Deltagarantalet var sammanlagt 31. 

Anmälningarna tog emot och välkomstkaffe dracks i kulturcentrets aula varefter det egentliga årsmötet hölls i 

mötesutrymmen reserverade för föreningen. 

 

Till ordförande för perioden 2012-2014 valdes Vuokko Heikkilä-Kankkonen. Till övriga ordinarie 

styrelsemedlemmar valdes Matti Kolehmainen, Eiri Hohenthal-Nylynd, Tapio Aaltonen ja Veli-Matti Heikkilä 

Till ersättare Marja-Liisa Hohenthal ja Sirpa Björk. Till verksamhetsgranskare valdes Urpo Hoikkala ja Elina 

Louhelainen och till ersättare Pekka Voltti och Anja Vaara. 

Medlemsavgiften fastställdes till 15 euro/person. 

Styrelsen gavs i uppdrag att utveckla nätsidorna, grunda en Facebook-sida för föreningen och att satsa på social 

samvaro i nätet. Styrelsen fick på nytt i uppdrag att arrangera en släktresa till Tyskland eftersom intresset för en 

sådan resa fortfarande finns. 

Det egentliga mötet avslutades med ett föredrag om personer i Vetil släktgrenen. Esa Hohental hade lovat hålla 

föredraget, men var på grund av sjukdom förhindrad att delta i mötet. Matti Kolehmainen höll ett mycket 

intressant föredrag kring temat trots att han beklagade den kort tid som funnits för att förbereda anförandet. 

Efter detta gavs möjlighet att under ledning av prästmunken Mikael Nummela bekanta sig med Den Heliga 

Vishetens kapell. Under hans ledning framfördes också musik av Matti Kolehmainen, Taru Kolehmainen och 

Eiri Hohental-Nylund. 

Som avslutning på släktträffen avnjöts under fri samvaro en riklig middag i den trevliga matsalen. Stämningen 

var mycket frigjord och glad. 

 

Styrelsen konstituerande möte 
Styrelsen sammanträdde till sitt första möte 13.9.2012. Till viceordförande valdes Matti Kolehmainen, till 

sekreterare Tapio Aaltonen, till kassör Timo Nylund och till föreningens bokförare Tom Kakkola. 

 

 

Teater våren 2013 
Nu erbjuds möjlighet för slätföreningens medlemmar att träffas under fria programformer. 

Lördagen 13.4.2013 kl. 13.00 framförs på Nationalteaters stora scen Juha Jokinen pjäs Patriarken. Jokinen står 

också för regin. 

Vi har reserverat 21 biljetter till föreställningen. Priset för en gruppbiljett är 32 euro om vi är minst 20 personer. 

I annat fall är priset 32 euro för pensionärer och 34 euro för övriga. Bindande anmälningar till Tapio Alltonen 

senast 10.3.2013 antingen på e-post tapioaaltonen@kolumbus.fi eller telefon 050 5635706.  

Efter föreställning blir det middag på ett ställe som senare meddelas. Anmälningarna till middagen görs också 

till Tapio Aaltonen. Var och en betalar själv för teater och middag. 

 

Släktresa 
Föreningen arrangerar en släktresa i oktober 2013. Resan är av typ förlängt veckoslut och helhetspriset blir under 

1 000 euro. Flyg till Berlin och därifrån vidare till Polen och släktens historiska platser. Mera uppgifter om resan 

fås av Matti Kolehmainen e-post kolemat@gmail.com eller telefon 040 5635155 

Obs! Vi informerar om begivenheter också på våra nätsidor och på Facebook. 

 

 

 

Sukuyhdistys Hohenthal 

Släktföreningen Hohenthal   Medlemsbrev 
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Arkivering av släktdata 
Styrelsen har fattat beslut om kartlägga vilket material som finns om släktens historia samt att möjligen arkivera 

materialet i Finlands Nationalarkiv, där material om släkten Hohental redan finns. Styrelsen har träffat Esa 

Hohental och bekantat sig med hans omfattande elektroniska arkiv. Vår avsikt är att i början av året träffa en 

sakkunnig antingen från Finlands Nationalarkiv eller Släktföreningarnas förbund för att få instruktioner och råd 

gällande arkivering. 

Esa Hohental har överlämnat material i pappersform till Tapio Aaltonen. I fortsättningen administreras 

materialet av föreningens sekreterare. 

 

Nät- och Facebook-sidor 
Föreningen har grundat en Facebooksida. Den kan man bekanta sig med via sökordet ”Sukuyhdistys Hohental 

Facebook”. På Facebook kommer vi att informera om föreningens möten och eventuella andra begivenheter. 

Vår avsikt är också att utveckla våra nätsidor. Målet är att få fotografier som rör släktens historia och personer. 

Vi har träffat Esa Hohental och bekantat oss med hans omfattande släktfotografisamling. Ur den samlingen 

väljer vi foton för nätsidan. 

Vi tar gärna emot idéer, foton eller annat material som du vill publicera på vår nätsida. Materialet inklusive 

källuppgifter kan skickas till Tapio Aaltonen. Hans e-postadress är tapioaaltonen@kolumbus.fi  och 

postadressen Björnmossevägen 47, 00890 Helsingfors.  

 

Egna produkter 
Vi har fattat beslut om att införskaffa frimärken med släktvapenmotiv både av 1. och 2. klass. Försäljningspriset 

är 40 euro respektive 35 euro per ark. I ett ark finns 20 märken. Adresser kan fortvarande köpas till ett pris av 6 

euro/st. Produkterna kan beställas av Tapio Aaltonen tapioaaltonen@kolumbus.fi 

 

 

Adresser 
Du kommer väl ihåg att meddela om eventuell adressförändring till sekreterare Tapio Aaltonen 

Hans e-postadress är tapioaaltonen@kolumbus.fi och postadressen Björnmossevägen 47, 00890 Helsingfors. 

Vi hoppas också att så många som möjligt meddelar sin e-postadress. Tanken är att skicka information åt 

möjligast många per e-post. 

 

Medlemsavgifter 2012-2014 
Du får en räkning på medlemsavgifter per e-post eller med vanlig post hösten 2013. 

 

En god fortsättning på år 2013! 

 

Styrelsen 
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