Maaliskuu 2014

Savo-Honkakosken ja Wrangin sukujen jäsentiedote!

Hyvät sukulaiset!
Tällä kirjeellä kutsumme molempien sukujen jäseniä osallistumaan yhteiseen juhlapäivään.
Hallituksemme ovat yksimielisellä päätöksellä valinneet juhla/ ja kokouspäiväksi sunnuntain
17.8.2014 ja juhlapaikaksi Yyterin kylpylähotellin. Osoite; Sipintie 1, Pori
Päivän aloitamme kuitenkin jo klo 9.30 käynnillä Keski-Porin kirkon sankarihaudoilla.
Kunnioitamme tilaisuutta laskemalla seppeleen ja hiljentymällä kuuntelemaan ye-eversti Pekka
Uutaniemen muistosanoja sankarivainajille. Ensimmäistä kertaa mukana lippuvartio molempien
sukuseurojen omin lipuin.
Lyhyen tilaisuuden jälkeen osallistumme jumalanpalvelukseen, joka kirkon ohjelmassa on
saanut otsikon ”sukutapaaminen”. Tilaisuudessa saarnaa rovasti Marketta Hannus. Nuori
Aleksi Laine esiintyy kirkossa, mahdollisesti myös juhlapaikalla ja sanomattakin on selvää, että
molemmat nimeltä mainitut kuuluvat sukuun.
Varaamallemme juhlapaikalle Yyterin Kylpylähotelliin tulee kirkolta matkaa noin 20 km. Mikäli
joillain teistä on vaikeuksia kulkuyhteyksien suhteen, niin pyydämme ottamaan yhteyttä
allekirjoittaneeseen. Tarvittaessa järjestämme kuljetuksen.
Juhlaan ilmoittautuminen tapahtuu ala-aulassa, jossa myös jokainen saa rintaan kiinnitettävän
tarralapun johon merkitään nimi ja suku. Useat meistä kuuluvat molempiin sukuihin, joten
lyhenne S-H /W olisi sopiva.
Toisessa kerroksessa odottaa noutopöytäkattaus. Ruokailuun on varattu aikaa klo 13.30 asti,
jonka jälkeen alkaa juhlan ohjelmallinen osuus. Tätä kirjettä laadittaessa ei ohjelman
yksityiskohdista ole vielä täyttä varmuutta, mutta lupaamme sen olevan monipuolisen.
Ohjelman julkaisemme kesäkuun puoleen väliin mennessä ainakin kotisivuillamme ja voimme
toimittaa sitä sähköpostijakeluna. Toivomme, että viesti ohjelmasta tavoittaa sukulaiseltasukulaiselle viestinä mahdollisimman monia. Jo tässä vaiheessa voin luvata musiikkia,
runonlausuntaa ja esitelmän Pohjois-Satakunnan asuttamishistoriaan liittyvästä aiheesta.
Vapaata aikaa seurusteluun on myös varattu kahvittelun lomaan.
Osallistumismaksu on aikuiselta 35 euroa lapsilta 4-14 v. 1,50 € /ikävuosi. Maksu 25.7 mennessä
tilille FI36 5700 8120 1959 25 Savo-Honkakosken sukuseura .
Savo-Honkakosken sukuseuran kokous on tilaisuuden päätyttyä klo 17.00 Merivalkama
kabinetissa ja Wrangin sukuseuran kokous klo 17.30 Meripoukama kabinetissa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, kuten tilikauden tilinpäätökset,
toimintakertomukset sekä tulevan toiminnan suunnittelua, talousarvio sekä henkilövalinnat
kuten puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastaja.
Sukuseurojen jäsenmaksu on molempien seurojen osalta 10 euroa henkilö per vuosi ja
ainaisjäsenmaksu 100 euroa.
Savo-Honkakosken jäsenmaksutilin numero on FI80 5700 8120 1959 09
Wrangin jäsenmaksutilin numero FI33 5700 8120 0925 77
Jäsenmaksun voi suorittaa myös juhlapaikalla.
Savo-Honkakosken sukukirjoja, pienoislippua ja rintamerkkejä on myynnissä tilaisuuden
yhteydessä.
Wrangin aiemmin ilmestynyt kirja vuodelta 2003 on lähes loppuunmyyty vain muutama kappale
jäljellä, pienoislippuja ja rintamerkkejä on saatavilla.
Wrangin sukuseuran hallitus on nimennyt kirjatoimikunnan, joka ottaa vastaan muuttuneita
tietoja jo olemassa olevaan kirjaan tai uusia ennen julkaisemattomia tietoja. Kirjatoimikunnan
yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme.
Kummankin sukuseuran kotisivujen osoite muuttuu 1.5.2014 alkaen.
www.savohonkakoski.fi
www.wranginsukuseura.fi
Sääntömääräiset kokoukset on voimassa olevien sääntöjen mukaan pidettävä joka kolmas
vuosi. Olemme näiden kokouksien yhteyteen järjestäneet oheistapahtuman kirkossa käynnin
lisäksi. Tälläkin kerralla olemme valinneet sukulaisten esittämää ohjelmaa. Kahden suuren
sukuseuran kokoukset muodostuvat kuitenkin melkoisiksi joukkotapahtumiksi, aikaa on
rajoitetusti eivätkä ne läheisimmät aina kohtaa toisiaan. Oletteko ajatellut omien läheistenne
kesken järjestää pienimuotoisempia tapaamisia, esimerkiksi näiden isojen tapahtumien
”kylkeen”? Esimerkiksi; ” serkkujen tapaaminen la 16.8.2014, yöpyminen täällä joko hotellissa
tai koollekutsujan ilmoittamassa edullisessa majoituksessa”. Jatkona tulisivat sukuseurojen
juhlat ja kokous. Sukuseurat eivät voi osallistua kustannuksiin, joten jokainen maksaa omasta
puolestaan.
Yyterin Kylpylähotellin majoituskapasiteetti osaltamme on 10 huonetta ja mikäli tarvitsette
majoitusta varaus tulisi tehdä 25.7 mennessä puh. 02-628 5300.
Kohtuuhintaista majoitusta olisi saatavana myös Siikaisten Otamolla entisen maamieskoulun
tiloissa. Paikan omistaa Leo Forss, joka on Savo-Honkakosken suvun jäsen.

Forssin majapaikan osoite on: Kivitie 42, 29860 Otamo puh 0400 131109, sähköposti
forss.leo@gmail.com
Pori-Otamo välinen matka taittuu henkilöautolla kolmessa vartissa.
Hallitusten puolesta toivotan kaikille sukulaisille hyvää kevättä, kesää ja toivomme tietysti
runsasta osanottoa sunnuntain 17.8.2014 tapahtumaan.
Terttu Malin

