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Kesätapaaminen ja ylimääräinen sukukokous
Tänä vuonna kokoonnumme Kiteen Evankeliselle Kansanopistolle 18.–19.7.2015
kesätapaamiseen ja samassa yhteydessä ylimääräiseen sukukokoukseen. Viime vuosien
yksipäiväisissä tapaamisissa on tuntunut aina aika jäävän vähiin. Siksi päätettiin kokoontua ja
aloittaa keskustelut jo lauantaina ja jatkaa niitä sitten sunnuntaina.
Ilmoittautumisen ja mahdollisen majoittumisen jälkeen kokoonnumme lauantaina klo 16 opiston
takkahuoneeseen pohtimaan sukukirjan sisältöä ja tunnistamaan valokuvissa esiintyviä henkilöitä.
Varmasti suvulta löytyy myös uusia kuvia, jotka voivat käsitellä elämää ja toimintaa eri tahoilla
myöhempinäkin aikoina. Tuokaa niitä tähän tapaamiseen katseltaviksi ja ehdolle kirjan
kuvitukseen. Myös tarina-aiheiden esittäminen olisi erittäin tervetullutta.
Klo 18 alkaen on takkahuoneessa tarjolla iltabuffet omakustanteisesti à 20 e (leikkele-salaattikalapöytä), edellyttää ennakkovarauksen. Vapaan seurustelun ohella on mahdollisuus
saunomiseen ja uintiin.
Sunnuntaina 19.7. klo 10-12 kokoonnumme opiston ruokasalissa jatkamaan valokuvien
tunnistusta ja sukukirjan ”sisällysluettelon” koostamista mutta myös vapaata seurustelua.
Klo 12-13 on yhteinen ruokailu opiston ruokasalissa.
Ylimääräinen sukukokous pidetään opiston ruokasalissa klo 13-14.45. Päätetään, kuinka
sukukirjan valmistamista jatketaan, omin voimin vai sukututkimustoimiston toimesta. Tässä
yhteydessä hyväksytään tai hylätään sukututkimustoimiston tarjous sukukirjan valmistamisesta.
Ks. erillinen kutsu sukukokoukseen.
Klo 15 lähdemme tutustumaan Pyhän Kolminaisuuden Kirkkoon, mikä on aivan kävelyetäisyydellä. Siellä meille tarjotaan opastuksen ohella kahvit. Kahvitilaisuuden jälkeen noin
klo16.30 jatkamme Kiteen museoon (myös ihan lähellä), joka sekin on luvattu meille esitellä.

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään kesäkuun loppuun mennessä Ritva Kuittiselle
puhelimitse: 050 3727963 tai
sähköpostilla: ritvakuittinen (a) luukku.com
Ilmoittautumismaksu 37 euroa, mikä sisältää sunnuntain ruokailun ja vierailun ortodoksiseen
kirkkoon kahvitilaisuuksineen sekä Kiteen museon esittelyn, tulee suorittaa samoin kesäkuun
loppuun mennessä sukuseuran tilille FI26 5153 0420 0955 76 Kiteen Seudun Osuuspankkiin.
Osallistuminen pelkkään sukukokoukseen sunnuntaina ilman ruokatarjoilua on maksuton.
Osallistuminen sunnuntain ruokailuun ilman käyntiä ortodoksisessa kirkossa ja museossa maksaa
30 euroa. Osallistuminen lauantain iltabuffet-ruokailuun takkahuoneessa tulee varata ennakkoon
ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu siitä, 20 euroa, peritään paikan päällä. Myös osallistuminen
kirkon ja museon esittelyyn ja kahvitilaisuuteen pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen
yhteydessä.
Kuten edellisessä jäsentiedotteessa mainitsimme, kansanopistolla on tarjolla rajoitettu määrä
majoitustilaa niille, jotka tarvitsevat yösijaa. Varauksen voi tehdä puhelimitse 0400 956090.
Toivotamme kaikki tapaamiseen ja sukukokouksen osallistujat lämpimästi tervetulleiksi!

Jäsenmaksut
Vuoden 2015 jäsenmaksulomakkeet toimitetaan teille lähipäivinä.
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