Kuhmon Mikkosten sukuseura ry

KUTSU

Tervetuloa sukujuhlaan arvoisa sukuseuran jäsen!

Kuhmon Mikkosten sukuseura ry kutsuu sinut ja perheesi sukukokoukseen ja – juhlaan Kosken
leirikeskukseen Kuhmoon lauantaina 5.7.2014. Sukukokousosuus alkaa kello 13.00 ja sen jälkeen jäämme
viettämään iltaa rennoissa merkeissä. Tule mukaan verestämään vanhoja muistoja, tapaamaan sukulaisia ja
tutustumaan taatusti mukaviin uusiin ihmisiin. Samalla voit myös tutustua Mikkosten matkassa Kuhmon
kylillä – kirjaan ja haastatella itse kirjailijaa, Juhani Tauriaista. Juhanilla on runsaasti tietoa suvun vaiheista
myös kirjan ulkopuolelta, kannattaa siis käyttää tilaisuus hyväkseen! Kirjan voit ostaa itsellesi paikan päällä
hintaan 35 euroa (kirjan hinta on muulloin 42 euroa).
Sukukokouksessa käsitellään sukuseuran sääntöjen määrittelemät asiat.
Tilaisuuden osallistumismaksu 10 euroa (alle 18-vuotiaat maksutta) maksetaan paikanpäällä mieluiten
tasarahalla. Maksu sisältää kokouskahvit, keittolounaan lisukkeineen sekä illanviettoboolin. Sukujuhlassa
kisataan taas jo perinteisissä olympialaisissa, joiden tarkkaan salaisuutena pidetyt lajit selviävät vasta
kisapaikalla. Kannattaa siis treenata kaikkea kävynheitosta kyykkyhyppelyyn. Nuoremmille - ja miksei
vanhemmillekin - on lisäksi juhlapaikan läheisyydessä kiertävä luontopolku tehtävineen.
Sinä olet jo sukuseuran jäsen, mutta onko muu perheesi? Kesä- ja heinäkuun 2014 aikana sukuseuraan
liittyviltä ei peritä liittymismaksua – pelkkä vuoden 2014 jäsenmaksu (10 euroa) riittää. Tämä tarjous
kannattaa käyttää hyväkseen ja liittää myös jälkipolvet jäseniksi. Muina aikoina jäseneksi voi liittyä
maksamalla liittymis- ja jäsenmaksun (liittyminen 20€ kertamaksu, jäsenmaksu 10€/vuosi) sukuseuran
Kuhmon Osuuspankin tilille 517700-248654. Sukujuhlaan osallistuminen ei edellytä sukuseuran jäsenyyttä.
Ilmoittautumiset 22.6.2014 mennessä:
Nina Jyrkäs; puhelin 040 522 3113, sähköposti nina.jyrkas@gmail.com
tai sähköposti: mikkoset.sihteeri@nic.fi
Kosken leirikeskuksessa on tarjolla rajoitetusti majoitustilaa ja piha-alueelle voi tuoda teltan, asuntovaunun
tai – auton. Jos olet kiinnostunut majoituksesta viikonlopun (pe-su) aikana, kysy ja varaa majoitus
ilmoittautumisesi yhteydessä. Ajo-ohjeet juhlapaikalle osoitteeseen Lentuankoskentie 301, Kuhmo löytyvät
osoitteesta: www.kuhmonmikkosten.net

Terveisin
Kuhmon Mikkosten sukuseura ry:n hallitus
HUOM! Tämä kutsu lähetetään henkilöille, joiden osoitetiedot ovat seuran tiedossa. Tiedämme, että paljon
sukua puuttuu osoitteistosta, joten kerrothan kokouksesta eteenpäin, kiitos! Osoitetietojen lähde on
sukuseuran postituslista. Ilmoittakaa mahdollisesti muuttuneet tiedot sukuseuralle.
p. 040 522 3113 (Nina)
P. 046 522 3832 (Kari)
p. 0500 389 260 (Veijo)
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