Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry

Jäsenkirje 1_2009

www.sukuni.fi/peltonen/

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry:llä on ilo kutsua sinut ja perheesi sukumme yhteiseen juhlaan ja
varsinaiseen sukukokoukseen lauantaina 8.8.2009 Raisioon www.raisio.fi
Juhla- ja kokouspaikkana Huhkotalo, Lukkarlantie 2, Raisio. http://www.huhkotalo.com/

Kaikki Metsäpirtin Peltosiin kuuluvat perheineen ovat tervetulleita! Jos et vielä ole sukuseuran jäsen, se ei
ole este. Mutta nyt kannattaa äkkiä liittyä, koska jäsenten osallistumismaksu on edullisempi.
Sukutapaamisen luonne
Tuntuu, että aina voisi olla enemmän aikaa yhdessäoloon. Tällä kertaa on virallisen kokouksen lisänä vain
niukasti järjestettyä ohjelmaa. Päivän teema on sukumarkkinat. Pöydissä voi tutustua karttoihin, vanhoihin
käsityötapoihin, vanhoihin runoihin ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea: voi keskittyä tapaamaan sukulaisia
ja löytämään uusia sukulaisia!
Alustava ohjelma:
11:00

Ilmoittautumien

11:30
11:45

Alkumalja ja tervetulosanat, Ilmi Pesonen
Lounas noutopöydästä
Sukumessut, sukulaisten tapaamista
messuosastoilla esillä sukuun ja perinteeseen liittyviä aiheita sekä asiantuntijoita

13:45

Laulua ja musiikkia Emma ja Pepe Johansson

14:00

Sukukokous

15:30

Vapaa sana – sukuun liittyviä muisteluksia
(ilmottautumiset oheisella lomakkeella)

16:00
16:55

Kahvi ja kakku . Arvonta
Päätössanat

Järjestelyjen vuoksi, ole hyvä ja ilmoita tulostasi Pirkko Peltoselle os. Silkkitie 1 C 41, 01300 Vantaa tai
puhelin 040 521 1417 tai sähköpostitse pirkko.peltonen@fimnet.fi. Ohessa ilmoittautumsilomake.
Muuttuneet osoitetiedot pyydetään myös ilmoittamaan Pirkko Peltoselle.
Sitova ilmoittautuminen:
Maksa osallistumismaksu viimeistään 15.7.2009 sukuseuran tilille nro 435512-237320 (Mietoisten SP) ja
merkitse maksun tiedonantoihin “sukujuhla” sekä jokaisen osallistujan nimet (+ lapsen ikä).
Hinnat:
15 euroa aikuiset jäsenet
25 euroa aikuiset ei-jäsenet

6-12 -vuotiaat 10 euroa
alle 6-vuotiaille ilmaiseksi

Kokousasiat
Sukukokouksen virallisina asioina käsitellään sääntöjen mukaiset asiat kuten tilikauden tilit,
toimintakertomus, seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksun suuruus
seuraavaksi kaudeksi. Sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja koko hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan, joten
kaikki ovat erovuoroisia ja uudet tuoreet näkemykset ja tekijät ovat tervetulleita toimimaan.
Sukuseuran tunnus
Jo heti ensimmäisen toimintavuoden jälkeen virisi sukuseuran hallituksessa ajatus omasta logosta tai
tunnuksesta. Virallisesti logo on tietyllä kirjasinmerkillä kirjoitettu osa, ja tunnus on siihen liittyvä kuva tai
merkki. Hyvä logo ja tunnus toimivat tarvittaessa joko yhdessä tai erikseen. Sukuseuran toiminnassa
yhteistä tunnusta voidaan käyttää kirjeissä ja tiedotuksissa, voidaan painattaa kirjekuoria ja postimerkkejä,
voidaan tehdä pinssi jne.
Toteuttaminen onkin ollut ajatusta hankalampaa. Ehdotuksia pyydettiin useampana vuonna, vajaat
kymmenen ideaa tuli. Useimmat näistä koskettelivat maanviljelystä, mikä hyvin kuvastaakin sukumme
alkuvaiheita. Liittymää on myös nimeen. Sukuseuran hallituksessa näistä seuloutui toteutukseen P-kirjain.
Kantaisän nimessä se toistuu kaksinkertaisena.
Varhaisin tieto esi-isistämme on 1600-luvulta. Kirjurin kauniilla käsialalla taiteilema Peldo Pawo oli
lähtökohtana suunnittelussa. Silloin käytetystä fraktuuratyylistä kehitettiin kultainen P, heraldisella vihreällä
pohjalla. Tämä ehdotus esitettiin vuoden 2008 sukukokouksessa. Se ei kuitenkaan saanut varauksetonta
hyväksyntää, ja päätettiin antaa jäsenille mahdollisuus tehdä uusia ehdotuksia 30.11.2008 asti.
Saatiin kaksi uutta ehdotusta, joista toiseen hallitus kokouksessaan 21.2.2009 pyysi vielä lisätyöstämistä
sekä muodon että värien suhteen.
Tulevassa sukukokouksessa valitaan näistä kolmesta ehdotuksesta sukuseuramme tunnus.

Ehdotus 1
Fraktuura P

Ehdotus 2a
Tyylitelty kirjurin P

Ehdotus 2b
Tyylitelty kirjurin P

Ehdotus 3
Moderni P

Jäsenmaksuasiat
Sääntöjen mukaan seuran tilikausi päättyy 30.4.2009. Jos epähuomiossa jäsenmaksusi on vielä
suorittamatta, niin saat tämän jäsenkirjeen liitteenä maksukehotuksen.
Arpajaiset
Sukukokouksessa järjestetään perinteen mukaan myös arpajaiset, joten arpajaislahjoitukset ovat
tervetulleita.
Terveisin Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry:n hallitus
TIETOA MUISTA TAPAHTUMISTA:
KARJALAISET KESÄJUHLAT KUOPIOSSA 12.–14.6.2009.
Teemana asutustoiminta. Lisätietoja osoitteesta http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=267
Jos menet juhlimaan ja jos sunnuntaina voit osallistua juhlakulkueeseen, niin katsotko ystävällisesti,
että Peltosten sukuseuran kyltillä on kantaja - tai voitko osallistua sen kantamiseen? Juhlien
näyttelyosastossa on esillä myös sukuseuran esittelytaulu. Käy katsastamassa!
METSÄPIRTIN PITÄJÄJUHLA MIETOISISSA 28.6.2009

Liitteenä: Ilmoittautumislomake sukujuhlaan, kartta, maksulomake

PALAUTA TÄMÄ LOMAKE
Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry
www.sukuni.fi/peltonen/

ILMOITTAUTUMINEN SUKUKOKOUKSEEN 8.8.2009
Osanottajat
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Yhteystiedot:
Os./puh.__________________________________________________________________________
Sähköposti _________________________________________________________________________________
Yhteys Metsäpirtissä noin vuonna 1900 eläneeseen Peltosen sukuun kuuluvaan

Nimi _____________________________________________________________________________
Syntymäaika_______________________________________________________________________
Hänen isänsä ______________________________________________________________________
Äitinsä ___________________________________________________________________________

Tuon mukanani:
valokuvia _________________________

kirjallista materiaalia _____________________________

Olen valmis kertomaan Peltosten sukuun liittyvän (esim. tarinan, muisteluksen, tietoja asuinpaikasta tms.)
klo 15.30 alkavassa vapaa sana osuudessa aiheesta:
_________________________________________________________________________________

Muuta (esim. erikoisruokavalio)__________________________________________________________________

OSALLISTUMISMAKSUT
Maksut 15.7.2009 mennessä sukuseuran tilille Mietoisten Säästöpankki 435512-237320
Huom. Kirjoita tiedonantoihin kaikkien osallistujien nimet!
PALAUTA TÄMÄ LOMAKE täytettynä Pirkko Peltoselle 15.7.2009 mennessä
osoite: Silkkitie 1 C 41, 01300 Vantaa tai sähköpostitse: pirkko.peltonen@fimnet.fi

Ilmoittautua voi myös netin kautta, sivuiltamme www.sukuni.fi/peltonen/ löytyy palautelomake.
.
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Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry
www.sukuni.fi/peltonen/

SUKUJUHLA 2009
15.4.2009

Jäsen
Eräpäivä

15.7.2009

Sukujuhla 8.8.2009 osallistumismaksu
•
•
•
•

15 euroa aikuiset jäsenet
25 euroa aikuiset ei-jäsenet
10 euroa 6-12 -vuotiaat
ilmaiseksi alle 6-vuotiaille

Sitova ilmoittautuminen
Maksa osallistumismaksu viimeistään 15.7.2009 sukuseuran tilille nro 435512-237320 (Mietoisten SP) ja
merkitse maksun tiedonantoihin jokaisen osallistujan nimen (+ lapsen ikä).
Järjestelyjen vuoksi, ole hyvä ja ilmoita tulostasi Pirkko Peltoselle os. Silkkitie 1 C 41, 01300 Vantaa tai puhelin
040 521 1417 tai sähköpostitse pirkko.peltonen@fimnet.fi. Ohessa ilmoittautumsilomake.

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry

MAKSAJA BETALAREN
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

Mietoisten Säästöpankki 435512-237320
Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry

TILISIIRTO. GIRERING

Sukujuhla 8.8.2009
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
nam och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Osallistujat:

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

Euro

15.7.2009

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

PANKKI BANKEN

