Kekäläisten suvulla päivä Valamossa tulossa – varaa kalenteriisi päivä
lauantai 4.8.2018 kello 9:30 – 15:00
Sukuseura on varannut kokouspaikan, aamukahvin, näyttelyopastukset, viininmaistelun, lounaan,
kirkon esittelyn ja tosi edullinen majoittuminenkin on tarjolla. Iltapäivän lähtökahvienkin jälkeen on
vielä mahdollisuus tehdä herkkuostoksia luostarin puodista. Nyt voit kutsua koko lähipiirisi
mukaan! Pidämme ihan aamuvarhaisella lyhyen sääntömuutoskokouksen (arviolta vartti). Koko
muun päivän olemme varanneet paikkaan tutustumista varten. Meillä on opastetut kierrokset
”kaikkiin paikkoihin”. Nyt on mahdollisuus viettää mukava pitkä päivä yhdessä. Toivomme näin
siirtävämme myönteistä kuvaa Sukuseuran toiminnasta myös niille suvun jäsenille, jotka eivät ole
vielä liittyneet jäseniksi. – Kyllä saa siis tulla - vaikka ei vielä olisi jäsen – tultuaankin saa vielä
harkita haluaako liittyä. TEE OMA PANOKSESI JA KUTSU KOKO PERHE. Usko pois – ”Suvun
kesäkokouksesta tulee vielä tosi hauska perinne myös omien läheistesi keskuudessa.”
Ilmoittaudu: pirjo.virpa@gmail.com Luettele kaikkien ilmoittautuvien nimet, puhelinnumerot,
sähköpostiosoitteet sekä majoittuuko vai onko päiväosallistuja. Samat tiedot voit myös soittaa
Pirjolle 040 5913 350 (ulkomailta +358405913350).
Retkipäivä alkaa kello 9:30 aamukahvilla ja sääntömuutoskokouksella. Sääntöihin lisätään
jäsenyyden hyväksyntää ja jäsenten eroamista sujuvoittavia kohtia. Lisäksi seura on aikanaan
nimennyt kunniapuheenjohtajan, mutta ei ole muistanut muuttaa sääntöjä niin että sellainen olisi
mahdollista. Pieniä toimintaa helpottavia muutoksia siis, jotka esitellään sitten tarkemmin
varsinaisessa kokouskutsussa.
Päiväohjelman hinta on 45 € (sisältää opastukset, lounaan, viininmaistelun ja kaksi kahvitarjoilua).
Ohjelman ja majoitushinnat näet myös http://www.kekalaistensukuseura.fi/seura/sukukok
Varaa majoitus: Majoitushinnat ovat välillä 66 – 110 €/kahden hengen huone per yö. Majoittujille
kuuluu hintaan noutopöytäaamiainen. Majoitukset varataan (mielellään hyvin pian) suoraan Valamosta
Valamon luostarin myyntipalvelusta puh. 017 570 1810 myyntipalvelu@valamo.fi
Jäsenmaksut kerätään nykyisin kerran kalenterivuodessa. Sihteeri on liittänyt tähän
vuodenvaihteen kirjeeseen jäsenmaksulaskun. Tarkista oma viitenumerosi liitteenä olevasta
listasta kun maksat laskun.
Sukukirjan uusi painos ilmestyy Juhlakokouksessa kesällä 2019 … olethan varmistanut omat
tietosi ajan tasalle. www-sivuilta löytyy tietolomake http://www.kekalaistensukuseura.fi/sukuki tai
pyydä lomake joltain hallituksen jäseneltä. Sukukirjaan tulee sukumme jäsenten haastatteluja ja
jonkin verran kuvia sukumme vaiheiden varrelta. Anna oma panoksesi ja vinkkaa Jussille keitä
kannattaisi haastatella (jussi.kekalainen@isvy.fi 044 0137 936).
Erinomaista vuotta 2018.
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