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Varsinainen sukukokous 2017
Kuten edellisessä tiedotteessamme kerroimme, sukuseuran sääntömääräinen
sukukokous pidetään Hotelli Punkaharjussa (ent. Valtionhotelli) Harjutie 596
sunnuntaina heinäkuun 23 p:nä. Kokoonnumme klo 13 lounaalle ja aloitamme
varsinaisen kokouksen sen jälkeen klo 14. Kokouksessa käsitellään säännöissä
määrätyt asiat, kuluneen kolmivuotiskauden toimintakertomus, tilit, jäsenmaksut,
toimintasuunnitelma jne. ja päätetään uuden hallituksen kokoonpano seuraaviksi
kolmeksi vuodeksi. Miettikäähän valmiiksi uusia ehdokkaita hallitukseen!
Tulkaa joukolla kokoukseen! Ilmoittautuminen tulee suorittaa 14.7. mennessä Ritva
Kuittiselle sähköpostiin ritvakuittinen (a) luukku.com tai puh. 050 3727963.
Osallistumismaksu 35 euroa, mikä kattaa lounaan seisovasta pöydästä päivän
keittoineen sekä kakkukahvit, maksetaan samaan eräpäivään mennessä sukuseuran
tilille FI26 5153 0420 0955 76 (BIC: OKOYFIHH). Alle 12-vuotiaan maksu on 17 euroa,
6-4-vuotiaat maksaisivat 10 euroa ja sitä nuoremmat pääsevät ilmaiseksi.

Kokouspaikallehan pääsee, paitsi autolla ja junalla, myös laivalla Savonlinnasta,
saapumisaika klo 12.30. Samana päivänä ei laivalla ehdi takaisin, koska laiva lähtee
jo klo 15.00, mutta muitakin kulkuyhteyksiähän on. Hotellista voi myös tilata

maksullisen majoituksen joko hotellissa tai uusituissa rantamökeissä rajalliselle
joukolle henkilöitä. Ks. hotellin kotisivut http://hotellipunkaharju.fi. Kävelymatkan
päässä hotellilta on Johanna Oraksen Taidekartano kesänäyttelyineen. Koko tämän
Punkaharjun matkan yhteyteen voisi tietysti liittää myös Savonlinnan Oopperajuhlista nauttimisen, esim. lauantai-iltana kohteena Rigoletto.
Sukukirja
Kirjapaino on luvannut meille sadan kappaleen kovakantisen painoksen kirjasta
sukukokoukseen mennessä. Se esitellään siellä ja sitä myydään jäsenille 60 euron
hinnasta, sukuseuraan liittymättömille 70 eurolla. Jos kirja tulee lähetettäväksi
postissa, hintaan lisätään 15 euroa lähetyskuluja. Kirjan voi nyt myös varata
etukäteen kokouksessa noudettavaksi maksamalla ilmoittautumismaksun yhteydessä sukuseuran tilille FI26 5153 0420 0955 76 sen hinnan. Varaukset ja maksut
vastaanottaa Ritva Kuittinen.
Jäsenasiat
Jäsenrekisteriä ollaan siirtämässä uudelle ohjelmalle ja jäsenmaksujen perintä
tullaan hoitamaan siirron valmistuttua.

Nähdään Punkaharjulla!
Sukuseuran hallitus
Jouko Lehtikuusi
puheenjohtaja
puh. 050 3570122
lehtikuu (a) suursaimaa.com.

Ritva Kuittinen
varapuheenjohtaja
puh. 050 3727963
ritvakuittinen (a) luukku.com

Leila Keranto
sihteeri
puh. 040 7467440
l.keranto (a) hotmail.fi

Pekka Kelalahti
puh. 0400 272091
pekka.kelalahti (a) saunalahti.fi

Eija Leinonen
puh. 0400 340480
eija.leinonen (a) pp.inet.fi

Aarre Luukkainen
puh. 0400 743143
aarre.luukkainen (a) elisanet.fi

Alpo Mustonen
puh.0400 443511
alpo.mustonen (a) pp.inet.fi

varajäsen

Varpu-Leena Sumsa
puh. 044 5401501
varpusumsa (a) suomi24.fi

