JÄSENKIRJE 17.6.2016
Hyvä sukuseuralainen,
Oudon lämpimän toukokuun jälkeen ovat alkaneet kesäviileät. Nyt päivät ovat lämmenneet ja toivottavasti kesästä saadaan aurinkoinen. Aurinkoa ja lämmintä ainakin toivoisi heinäkuulle, jolloin
kokoonnumme sukujuhlaan Ilomantsiin. Tänä kesänä sukukokous järjestetään lauantaina 30.7.2016
Maukkulan Mustikkamäessä osoitteessa Toukka-ahontie 9 a-b, 82820 Maukkula. Aloitamme klo
12.00 yhteisellä lounaalla ja sen jälkeen jatkamme suoraan sukujuhlaan ja –kokoukseen.
Ohjelma painottuu sukututkimukseen ja sukukirjan lisälehtiseen. Vieraaksemme saapuu Anneli Turunen, joka kertoo geni.com –verkkopalvelun apuvälineistä sukututkimuksessa. Luonnollisesti myös
kerromme sukukirjan lisälehtisen tämänhetkisestä tilanteesta, johon on saatu riittävästi tietoja julkaisemista varten. Kokouspaikkaan voi myös tutustua päivän aikana. Mustikkamäki tarjoaa kotieläinpihan kierreltäväksi ja heiltä voi myös tilata tuoreita leipomotuotteita. Tilaukset on tehtävä
etukäteen Mustikkamäkeen puhelimitse 040 740 3002 tai sähköpostilla
info@maukkulanmustikkamaki.fi. Mikäli haluat tutustua kokouspaikkaan etukäteen, vilkaise verkkosivuja http://www.maukkulanmustikkamaki.fi. Halutessasi voit käyttää Mustikkamäen majoituspalveluita, ja siitä ota yhtälailla suora yhteys heihin päin ja sovi asiasta.
Sukukirjan lisälehtisen tiedot on tarkistettava ennen julkaisemista, sillä luonnollisesti virheitä on
voinut syntyä tietoja kirjatessa. Tarkistaminen on hyvä myös siksi, että nyt on vielä mahdollisuus
tehdä lisäyksiä jo olemassa olevien tietoihin. Tietojen tarkistaminen tapahtuu ennen lounasta ja kokousta klo 11.00 alkaen. Eli saavu tuolloin etukäteen paikalle, mikäli haluat tiedot sukujuhlassa
tarkistaa. Kokouksen jälkeen postitamme tiedot koteihin tarkistusta varten. Kuvien julkaiseminen
lisälehtisessä on myös mahdollista, joten niitä voi toimittaa vielä hallitukselle esim. sukukokouspaikalla.
Sukukokouksen jälkeen tutustumme Mustikkamäkeen, ostelemme etukäteen tilattuja leipomotuotteita ynnä pelailemme suomalaisia klassisia ulkopelejä. Perinnesaunakin on myös mahdollista lämmittää ja kylpeä.
Ilmoittautuminen sukujuhlaan perjantaihin 15.7. mennessä puheenjohtaja Ville Hassiselle puhelimitse tai tekstiviestillä numeroon 040 7282 610 tai sähköpostitse hassinen@hassisensukuseura.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro osallistujien nimet, syötkö lounaan ja mahdolliset ruokaaineallergiat. Lounas ja kahvi maksavat 25 € ja pelkkä kahvi 5 €. Lounas yksistään ilman kahvia ei
ole mahdollinen. Tällä kertaa ei ole käytössä lounas- tai kahvilippuja ja ruokailu maksetaan paikanpäällä Mustikkamäkeen. Ilmoittautuminen on tärkeä, sillä sen perusteella Mustikkamäki valmistaa
ruuat osallistujille. Mikäli joudut perumaan tulosi, muista ilmoittaa siitä.
Toivottaen
HASSISEN SUKUSEURA RY:n hallitus
puolesta

Ville Hassinen
Hallituksen puheenjohtaja
Ajo-ohjeet: Joensuusta ajoaika on noin tunti. Valtatie 6:lta lähdetään ajamaan Ilomantsia kohti tietä
74 pitkin. Issakantien ja Vehnävaarantien risteyksestä käännytään oikealle Vehnävaarantielle (tie
4980), josta käännytään vasemmalle Maukkulantielle ja josta Toukka-ahontielle. Ilomantsin tiellä
on myös opasteet Mustikkamäkeen.
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