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Hyvät suvun jäsenet!
Toivottavasti viimeisin sukukirja on ollut mieluisaa luettavaa. Toivottavasti se on avartanut myös
tietämystä tämän sukumme laajuudesta. Tutkijamme eivät kuitenkaan vielä ole laittaneet ”hanskoja
naulaan” eivätkä luopuneet tavoitteestaan kartoittaa edelleen sukuumme kuuluvien elämän vaiheita.
Sen tulemmeko vielä saamaan neljännenkin kirjan jää nähtäväksi, mutta sen verran voinen
tulevaisuuteen kurkistaen kertoa, että seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa se tuskin on
mahdollinen.
Ykköskirja on loppuunmyyty jo hyvän aikaa sitten ja uudesta painoksesta on hiljakseen alettu
puhua. Tarjous on kuitenkin jo pyydetty. Varastoon kirjaa ei kovin suurta määrää kannata ottaa, siksi
olisikin hyvä tietää kiinnostuksenne kirjan hankintaan.
Aikanaan tulemme asiasta tiedottamaan.

Jäsenmaksut
Sukuseuran toiminnan pyörittäminen, kuten kaikki muukin toimintaa vaatii rahaa ja sukuseuran
lähes ainoa tulonlähde on jäsenmaksujen tuotto, joka viime vuonnakin jäi varsin vähäiseksi. Aina
voi kuitenkin toivoa parempaa, siksi muistutankin, että jäsenmaksun 10 euroa / henkilö ja vuosi voi
suorittaa sukuseuran tilille FI80 5700 8120 1959 09 kesäkuun loppuun mennessä. Muistattehan
merkitä jäsenmaksun maksajan nimen ja osoitteen näin posti kuljettaa kirjeemme sujuvasti perille.

Satakuntalaiset sukuseurat tiivistävät yhteistyötään
Seuraava yhteinen tapaaminen järjestetään
Sunnuntaina 22. 4.2012 klo 11.30 alkaen
Yyterin kylpylähotellissa, Sipintie 1 Pori
Tapahtuman teema ”Musiikkia kautta aikojen” käynnistyy sota-ajan musiikilla edeten aina näihin
päiviin saakka. Esiintyjät ovat pääsääntöisesti suvuistamme.
Mukana mm, laulu ja soitinyhtye ”Korsutöpinät” kaksi hanuria, saha ja kaksi laulavaa lottaa.
Kuulemme runonlausuntaa, tuohipillinsoittoa ja myös yhteislaulua on ohjelmassa.
Aloitamme lounaalla klo 11.30 ja varsinainen ohjelma alkaa klo 13.00.
Osallistumismaksu on 30 euroa/aikuinen ja lapset 3 euroa+1 euro ikävuosi eli 4-vuotiaan maksu on
7 euroa.
Lounastarjoilun lisäksi osallistumismaksu kattaa myös iltapäivän kakkukahvit.

Mukana ovat seuraavat sukuseurat; Savo-Honkakosken sukuseura, Wrangin ja Rogelin sukuseurat,
sukuseura Korpunen, Honka-äijän sukuseura ja Erik Berg´in sukuseura.
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu tilille FI48 5700 8120 2117 14
Satakuntalaiset sukuseurat, maaliskuun 31. päivään mennessä.
Paikalla voi maksaa jäsenmaksuja, ostaa sukukirjoja, pöytäviirin ja rintamerkkejä.

Tervetuloa
Lisätietoja antavat puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Terttu Malin
044-5587216
malin.terttu@dnainternet.net
PS. Kannattaa tutustua ja seurata sukuseuramme asioita kotisivuiltamme
www.suvut.genealogia.fi/suvut

