JÄSENKIRJE 20.6.2019
Hyvä sukuseuran jäsen, tuleva kesän sukukokous on viimeinen jokavuotinen kokous ja sillä tavoin
historiallinen. Tämän jälkeen sukukokous kokoontuu kolmen vuoden välein ja kahtena ”välikesänä”
järjestetään vapaamuotoisia sukutapaamisia.
Tämänkesäinen seuramme 31-vuotissukukokous on lauantaina 27.7.2019 klo 12.00 alkaen Ilomantsissa
Mekrijärvellä Megrin Matkailun tiloissa osoitteessa Yliopistontie 4, 82900 Ilomantsi. Päivä alkaa
lounaalla, jonka jälkeen edessä on sukukokous ja –juhla klo 13.00. Kokouksen jälkeen on tarjolla kahvit
ja klo 15.30 tutustuminen Sissolan pirttiin, joka on aivan Megrin tilojen vieressä. Tämän jälkeen
vierailemme vielä Kallioniemessä. Lounas on ensimmäisenä tarjolla Koivula-salissa, joka on
kauimmaisen rakennus rannalla. Varsinainen kokous järjestetään Aho-salissa. Myöhemmin iltapäivällä
Mekrijärvelle saapuu hääseurue, joten päärakennuksen tilat eivät ole käytössämme.
Möhkön kesäteatterissa on tuolle myöhäisillalle tarjolla kesäteatterinäytös Arto Paasilinnan kirjaan
pohjautuva Ulvova mylläri, joka alkaa klo 22.00. Jos kiinnostuneita on, voidaan varata yhteinen
ryhmälippu. Osallistumisesta kesäteatteriin on kerrottava ilmoittautumisen yhteydessä.
Sukukokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan kokonaan uusi hallitus, sillä uusien
sääntöjen ollessa voimassa vanha hallitus luonnollisesti eroaa tehtävästään. Kokouksessa kuullaan Ari
Kolehmaisen tekemän DNA-avusteisen tutkimuksen loppuraportti. Uudet viime kesänä hyväksytyt
säännöt ovat näytteillä sukuseuran verkkosivuilla. Kesällä julkaistaan sukulehti, jossa kuvataan viime
kesän sukuretken kohteita. Sukukirjan lisäosan viivästyminen kuolemantapauksen johdosta on myös
yksi aihe.
Ilmoittautuminen sukujuhlaan ja –kokoukseen Pentti Laakkoselle sunnuntaihin 14.7. mennessä
puhelimitse 0400 625 980 tai sähköpostilla apila166@gmail.com. Osallistumismaksu on 25 €, joka
sisältää lounaan, kahvit ja esittelyn Sissolan pirttiin. Alle 12-vuotiaille lapsille hinta on 12 € ja alle 4vuotiaille maksuton. Ilmoittautumisen yhdessä maksu suoritetaan sukuseuran tilille FI82 5103 0540
0251 99. Jos joudut perumaan osallistumisen, on tärkeää, että ilmoitat perumisesta lisäkustannusten
välttämiseksi. Lounas tilataan ilmoittautuneiden ja maksaneiden määrän mukaan. Ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoita osallistujien nimet ja kotipaikka, sekä ruokavaliot ja/tai ruoka-aineallergiat, jos
sellaisia on.
Sukukokouksessa keskustellaan seuraavan vuoden sukutapaamisesta ja –paikasta, joten asiaa voi jo nyt
ideoita, missä ollaan tai minne mennään, sekä mitä tehdään. Sukutapaamiset ovat vapaamuotoisia
tilaisuuksia.
Ajo-ohje Mekrijärvelle: Ilomantsissa käännytään Pogostantieltä Enontien ja Hatuntien risteyksessä
Hatuntielle (tie 522). Tietä 522 ajetaan kymmenisen kilometriä, kunnes käännytään vasemmalle
Mekrijärventielle. Tätä tietä jatketana reilu kaksi kilometriä, kunnes käännytään vasemmalle
Yliopistontielle. Yöpymismahdollisuuksista Mekrijärvellä voi tiedustella suoraan Megrin Matkailusta.
Tapaamisiin kesälle!
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