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Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry:lla on ilo kutsua sinut 
ja perheesi sukujuhlaan ja varsinaiseen sukukokoukseen 
lauantaina 25.8.2018 klo 10.00 Louhisaaren kartanoon, 
Louhisaarentie 244, 21240 Louhisaari. 
 
Ennen tilaisuuden alkua on mahdollisuus tutustua tähän 
hienoon kartanoon ja sen museoon. Kierrokset alkavat klo 
11.10  ja 11.15. Ryhmäkoko on max 25 henkilöä.  Opasmaksu  
on maksettu sukuseuran puolesta. Opastetulla kierroksella 
liikutaan paljon portaissa. Kierroksen omakustannushinta on 6 
€ ja siihen tulee ilmoittautua etukäteen 11.8. mennessä 
puheenjohtajalle, Kirsi Kiuru, p.045 6713168 tai 
kirsi.kiuru@gmail.com. Museomyymälässä on käteismaksu, 
joten varaathan käteistä mukaan. 
 
Sitova ilmoittautuminen 
Sukujuhlaan ilmoittaudutaan maksamalla osallistumismaksu, 
Aikuiset 30 €, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi, viimeistään 
10.8.2017 sukuseuran tilille Mietoisten Säästöpankki  

FI53 43551220037320 
Merkitse maksun tiedonantoihin sukujuhla 2018 sekä 
osallistujien nimet ja syntymävuodet. 
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Ohjelma 
 

 
10.00     Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit  

11.10     Museokierros siihen ilmoittautuneille 

12.00      Tervehdyssanat, Kirsi Kiuru 

Virallinen sukukokous  

13.00     Lounas noutopöydästä 

14.00     Pumpernikkeli -lapsiryhmä esiintyy ohjaajana  

      Mervi Lahtonen  

14.15     "Tehtäiskö sukukirja", Ilmi Pesonen 

14.40    Virtuaalimuseohanke, Harri Laine  

15.00    Kahvi ja kakku 

      Metsäpirttiaiheinen tietovisa ryhmissä, Taina Saarinen 

      Kerätään vinkkejä, mitä sukukirja voisi sisältää 

15.45     Ketjulaulu ja -tanssi, ohjaajina Essi Saukko ja   

             Mirka Alhonen 

16.15     Arpajaiset, palkintojen jako    

16.40     Karjalaisten laulu 

 

 

 

 

 

Varsinainen sukukokous lauantai 25.8.2018 klo 12.00  



   

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien 

lausunto. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille. 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 

jäsenmaksun suuruus. 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, kuusi (6) muuta 

varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä sekä 

rahastonhoitaja. 

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille 

varatoiminnantarkastajat. 

10. Käsitellään muut käsiteltäväksi esitetyt asiat. 

- Jäsenmaksun eräpäivä 

- Jäsenkirjeen lähetys sähköisesti tai kirjeitse 

 
 

 



   

 
 

Peltosten kintaat 
 

Neulo Metsäpirtin Peltosille kintaat. Tuo kintaat 
mukana sukujuhlaan, mikäli mahdollista ohjeineen. 
Äänestämme onnistuneimmat lapaset Peltosten 
lapasiksi. Äänestyksen voittajalle on luvassa 
palkinto. 
 

Onko sinulla kotona Karjalasta tuotuja esineitä? Ota esineet 
mukaan tilaisuuteen katsottavaksi ja valokuvattavaksi! 
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