Jäsenkirje 1/2013
Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry:lla on ilo kutsua sinut ja perheesi sukumme yhteiseen juhlaan
ja varsinaiseen sukukokoukseen lauantaina 24.8.2013 Jokioisiin www.jokioinen.fi
Tämän vuoden teemaksi olemme valinneet evakkomatkan.
Aloitamme juhlan aidolla höyryjunalla
http://www.jokioistenmuseorautatie.fi/ Humppilan asemalta, josta
siirrymme Jokioisiin. Evakkomatka junalla kestää noin tunnin.
Toivomme vieraiden pukeutuvan teeman mukaisesti ja ottamaan
’evakkojunaan’ asianmukaiset eväät paperiin käärittynä.

Ohjelma
10.30

Juna lähteen Humppilan asemalta, Asematie 14
http://www.jokioistenmuseorautatie.fi/fi/sijainti2.html

11.30

Juna saapuu Jokioisten asemalle, josta siirrymme 550 m matkan kävellen Jokioisten
kartanon uuteen navettaan Humppilantie 9.

Ilmoittautuminen juhlapaikalla sitä mukaa, kun ”evakkotaival” on takana
12.00

Tervehdyssanat – Leni Knutar
-

12.30

Jokioisten kartanon esittely

Lounas noutopöydästä

13.30-16
Virallinen sukukokous
Tauko
Musiikkia ja laulua
Teemaan liittyvää ohjelmaa
Musiikkia ja laulua
Kakku ja kahvi sekä arpajaiset
16.30-17

Siirtyminen kävellen juhlapaikasta asemalle

17.00

Juna lähtee paluumatka Humppilaan, josta noudetaan omat kulkuvälineet
kotimatkalle.

Varsinainen sukukokous lauantai 24.8.2013 klo 13.30 Jokioinen
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.
Hinnat
Aikuiset 30 €
Alle 12 vuotiaat ilmaiseksi
Sitova ilmoittautuminen
Maksa osallistumismaksu viimeistään 2.8.2013 sukuseuran tilille
(Mietoisten SP) FI53 43551220037320 (435512-237320)
ja merkitse maksun tiedonantoihin sukujuhla 2013 sekä osallistujien nimet ja syntymävuodet

Muita asioita
Miten haluaisit viettää Metsäpirtin Peltosten sukuseuran 10-vuotisjuhlaa vuonna 2014?
Keräämme Jokioisten juhlassa toiveitanne juhlapaikasta ja -paikkakunnasta, ohjelman sisällöstä,
tapahtuman pituudesta - päivä vai kaksi.
Metsäpirtin pitäjäjuhlat sunnuntaina 30.6.2013 Karjalatalolla Helsingissä.
* klo 11.00 Jumalanpalvelus Käpylän kirkossa
* klo 12.30–14.00 Lounas Karjalatalon Karelia-ravintolassa
* klo 14.00- Juhla
väliajalla kahvit
* Näyttelyt, kylien esittelyt ja myyntipöydät

