Pori 21.4.2011

Arvoisat sukulaiset!
Tämän jäsenkirjeen tarkoituksena on muistuttaa teitä juhlavuoden tapahtumista
hyvissä ajoin ennen lomakauden alkua.
Kustannussyistä johtuen tämä jää ainoaksi tiedotteeksi allamainituista juhlaan ja
uuteen ilmestyvään kirjaan liittyvistä asioista. Kotisivuilla voi sitten käydä
muistia virkistämässä.
Tämän viestin postitus tapahtuu vain jäsenille (eli niille, joiden jäsenmaksu v.
2010 on maksettu) ja siksi toivomme, että välitätte sanomaa läheisille, tuttaville
sekä heille, joita tämä kirje ei tavoita.

Sukujuhlaan ovat tervetulleita kaikki suvun jäsenet!

SUKUJUHLA SUNNUNTAINA 14.8.2011
Juhlapäivä aloitetaan Jumalanpalveluksella Keski-Porin kirkossa klo 10.00, saarnan pitää Eurajoen
kirkkoherra Asko Riihimäki.
Jumalanpalveluksen jälkeen laskemme seppeleen Porin sankarihaudalle, jossa puhuu everstiluutnantti evp.
Tapio Huhtanen. Molemmat edellä mainitut ovat sukumme jäseniä.
Varsinainen juhlapaikka on Yyterin kylpylähotelli, Sipintie 1 Pori.
Lounas seisovasta pöydästä odottaa juhlaväkeä klo 13 alkaen. Matkaa Keski-Porin kirkolta tullee arviolta
noin 20 km ja jos joillakin teistä on vaikeuksia kulkuyhteyksien suhteen ilmoittaisitteko
asiasta allekirjoittaneelle. Järjestämme kuljetuksen.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen
Osallistuminen juhlaan maksaa 25,- euroa /hlö, lapset 3,- euroa+ 1 euro/ikävuosi 4-14 v. (eli 4 vuotiaasta
maksu on 7 euroa ja 14 v. 17 euroa).
Ilmoittautuminen juhlaan tapahtuu maksamalla osallistumismaksu sukuseuran tilille
FI36 5700 8120 1959 25 viimeistään 20.7.2011.
Mahdollisesta ruokavaliosta toivomme ilmoitusta merkinnällä ilmoittautumismaksun yhteydessä.
Huomioinette myös liitteenä olevan Yyterin kylpylähotellin majoitustarjouksen ajalle 13-14.8.2011.
Aterioinnin aikana ja sen jälkeen on mahdollista seurustella sukulaisten kesken, mitään varsinaista ohjelmaa
ei ole lyhyttä tilaisuuden avausta ja mahdollisten tervehdysten esittämistä lukuunottamatta. Tällä kerralla
hallitus on päättänyt noudattaa lukuisten toivomusten mukaista linjaa juhlajärjestelyissä.
Päivä jatkuu sukukokouksella klo 16.30.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat kuten vuosien 2008 - 2010 tilit ja toimintakertomukset.
Lisäksi päätetään seuraavien vuosien taloudesta ja toiminnasta ja valitaan sukuseuran hallitus ja hallituksen
puheenjohtaja, sekä toiminnantarkastajat.

SUKUKIRJAT
Sukukirja 2011 ilmestyy juhlaan mennessä ja ennakkotilauksen voi tehdä maksamalla kirjan hinta 40,euroa sukuseuran tilille Länsi-Suomen Osuuspankkiin FI58 5700 8120 1959 17.
Tilausvahvistuksen toivomme olevan tilillä 10.7.2011 mennessä. Ennakkoon maksetut kirjat ovat saatavilla
juhlapaikalla olevasta palvelupisteestä.
Sukukirja 2005 on myyty loppuun. Kiinnostusta kirjaa kohtaan tuntuu kuitenkin edelleen olevan ja hallitus
onkin pohtinut uusintapainoksen tilaamista. Ennen lopullista päätöstä haluamme kuitenkin selvittää mikä
olisi kysyntää vastaava määrä ja siihen tarvitsemme apuanne. Mikäli olette kiinnostuneita tästä kirjasta,
ilmoittanette siitä allekirjoittaneelle esim. sähköpostitse tai sukujuhlan yhteydessä.
Sukukirjaa 2008 on vielä saatavilla.

JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu 10,- euroa/ jäsen/vuosi. Maksun voi suorittaa tilille FI80 5700 8120 1959 09 toukokuun
loppuun mennessä.
Kertamaksuna maksettava ainaisjäsenmaksu on 100 euroa. Maksun voi suorittaa myös juhlapaikalla.
Olemme varanneet myyntiin myös suvun vaakunasta tehtyä rintamerkkiä ja pöytästandaaria ja luonnollisesti
molempia kirjoja.
Sukuseuran hallituksen puolesta minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi tapaamiseemme
elokuussa. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta.

Keväisin terveisin
Terttu Malin
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