Metsäpirtin Peltosten Sukujuhla
Uusikaupunki lauantaina 25.8.2012

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry:llä on ilo kutsua sinut ja perheesi
sukumme yhteiseen juhlaan ja varsinaiseen sukukokoukseen lauantaina
25.8.2012 Uuteenkaupunkiin www.uusikaupunki.fi
Ennen sukujuhlaa on mahdollista osallistua 1 ½ tunnin opastettuun
kävelykierrokseen vanhassa kaupungissa.
Kokoontuminen on klo 10.00 Pakkahuoneen vierasvenesatamassa.
Juhla- ja kokouspaikkana Suolaspuor, Aittaranta 8, 23500 Uusikaupunki
lauantaina 25.8.2012 klo 11.30–17
http://www.sualas.fi/

Juhlapaikalla on vanhojen valokuvien skannauspiste (paperikuvien siirtäminen
digitaalisiksi tiedostoiksi) ja tietoa vanhojen valokuvien ja niihin liittyvän tiedon
tallentamisesta.
Ota vanhoja valokuvia mukaasi sukukokoukseen.
Mieti keitä kuvassa on ja, mikäli mahdollista, heidän syntymävuotensa.
Milloin kuva on otettu?
Missä kuva on otettu: kunta, kylä, minkä niminen talo kuvassa on? Mikä on
kuvanottotilanne? Onko kyseessä työpaikka, järjestö, koulu tms.?
Kerro mitä kuvassa tarkalleen ottaen tapahtuu ja miksi kuva on aikanaan otettu.
Kuka on ottanut kuvan?
Numeroi paperikuvat lyijykynällä.
Kirjoita tietosi kuvista erilliselle paperille.

Ohjelma
10.00 opastettu kävelykierros vanhassa kaupungissa
kokoontuminen Pakkahuoneen venesatamassa
11.30 alkaen ilmoittautuminen ja lounas noutopöydästä.
Suolaspuor, Aittaranta 8
13.00–17
Tervehdyssanat - Leni Knutar
Virallinen sukukokous
Kahvi ja kakku
Musiikkiesitys - Noora-Nella Maja
Tavallisen perheen tarina - arkisten muistojen tallentamisen merkitys Taina Saarinen
Koululauluja - Jaana Huovinen-Nummela
Valokuvien keruusta
Koululauluja - Jaana Huovinen-Nummela
Lähtökahvi ja arpajaiset

Varsinainen sukukokous lauantai 25.8.2012 klo 13. Suolaspuor,
Uusikaupunki
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.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
varatoiminnantarkastajat.
10. Käsitellään muut käsiteltäväksi esitetyt asiat.

Järjestelyjen vuoksi, ole hyvä ja ilmoita tulostasi viimeistään 10.8.2012
Pirkko Peltoselle pirkko.peltonen@fimnet.fi
tai puhelin 040 521 1417 tai (09) 857 4617

Hinnat
Aikuiset 15 €
Alle 12 vuotiaat ilmaiseksi

Sitova ilmoittautuminen:
Maksa osallistumismaksu viimeistään 10.8.2012 sukuseuran tilille
(Mietoisten SP) FI5343551220037320 (435512-237320)
ja merkitse maksun tiedonantoihin
sukujuhla 2012 sekä osallistujien nimet ja syntymävuodet
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Mietoisten Säästöpankki 435512-237320

FI53 4355 1220 0373 20

HELSFIHH

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry

Sukujuhla 2012
osallistujien nimet ja syntymävuodet
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