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Viime vuonna sukuseuraamme liittyi 8 uutta jäsentä ja kahden kuolema vähensi
lukumääräämme. Vuoden lopussa jäseniä oli siis 98. Tilinpäätös osoitti 65,05 euron
ylijäämää. Tähän tulokseen päästiin kirjaamalla jo kuluneelle vuodelle sukukirjan
laatimisen avustamisesta sen tulevalle julkaisijalle Kirjapaino Arsmat Oy:lle
ennakkona maksettu 1000 euroa, jolloin sukuseuralle ei jäänyt tänä tilivuonna
verotettavaa tuloa.

Sukukirja
Kirjan aineisto on jo koottu ja lähestulkoon muokattu painatusta varten. Kirjan kuvat
ja tekstit on saatu kerätyksi talkootyönä eikä niitä ole pyritty muuttamaan samankaltaisiksi. Kirja tulee näyttämään erilaisia puolia suvusta ja sen jäsenistä. Kirjasta
näkyy, että sitä ei ole kukaan yksittäinen henkilö luonut, vaan se on monen eri
yksilön yhteinen aikaansaannos. Tarkoitus on esitellä se ensi kesän sukukokouksessa. Kirjan tilausohjeet annamme myöhemmin.

Sukukokous 2017
Sukuseuran sääntöjen mukaan meidän tulee pitää varsinainen sukukokous joka
kolmas vuosi. Tämä on nyt sellainen vuosi ja alustavasti on sovittu, että kokous
pidetään Punkaharjun hotellissa (ent. Valtionhotelli) sunnuntaina heinäkuun 23 p:nä
alkaen klo 13. Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee tulemaan. Siellä
hyväksytään kuluneen kolmivuotiskauden tilit ja ruoditaan kauden toimintakertomus. Siellä esitetään hyväksyttäväksi myös tulevan kauden toimintasuun-

nitelma ja valitaan ne henkilöt, jotka tätä suunnitelmaa toteuttavat. Hallitukseen
valitaan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kokouskutsu ja ohjeet ilmoittautumisesta lähetetään keväämmällä.
Savonlinnan musiikkijuhlat ovat kokouksen aikana meneillään ja sen ja sukukokouksen liittäminen yhteen voisi hyvin sopia kunkin osallistujan omaan
kesäohjelmaan. Esim. lauantaina 22.7. esitetään Savonlinnassa Rigolettoa.
Siirtyminen sunnuntaiaamupäivällä Punkaharjulle käynee mukavasti maitse tai
vesitse.
Siis, heinäkuun 23 p:nä Punkaharjulle!

Mukavaa kevättä kaikille!
Sukuseuran hallitus
Jouko Lehtikuusi
puheenjohtaja
puh. 050 3570122
lehtikuu (a) suursaimaa.com
Pekka Kelalahti
puh. 0400 272091
pekka.kelalahti (a) saunalahti.fi
Alpo Mustonen
puh. 0400 443511
alpo.mustonen (a) pp.inet.fi

Ritva Kuittinen
varapuheenjohtaja
puh. 050 3727963
ritvakuittinen (a) luukku.com
Eija Leinonen
puh. 0400 340480
eija.leinonen (a) pp.inet.fi
Varajäsen

Leila Keranto
sihteeri
puh. 040 7467440
l.keranto (a) hotmail.fi
Aarre Luukkainen
0400 743143
aarre.luukkainen (a) elisanet.fi
Varpu-Leena Sumsa
puh. 044 5401501
varpusumsa (a) suomi24.fi

