Savo-Honkakoski sukuseura ry / Wrangin sukuseura ry

Jäsentiedote vuoden 2017 tapahtumista
Alkanut vuosi on sukuseuratoiminnan kannalta tapahtumarikas, on
sääntömääräisen kokouksen aika ja kuten ennenkin, tälläkin kertaa
olemme järjestäneet yhteisen molempien sukujen kesken
vietettävän ohjelmallisen sunnuntaipäivän.
Useiden voisinpa, melkein sanoa lukuisten toiveiden mukaisesti olemme valinneet
tapahtumapaikaksi Pomarkun, josta useiden sukulaisten juuret ovat ”kotoisin” olipa kysymys SavoHonkakosken tai Wrangin sukujen jälkipolvista. Täältä tiet ovat johtaneet eri puolille Suomea osin
myöskin pitkälle maailman toiselle laidalle. Ammatin valinnatkin ovat monipuoliset vaikka tiettyjen
ammattien voidaan sanoa periytyneen suvuissa sukupolvelta toiselle.
Julkaistut sukukirjat ovat henkilöhistorioineen mainio lähdeteos suvun tai tässä tapauksessa
sukujen elämänvaiheisiin tutustumiseksi. Yhteinen tapahtuma sukuseurojemme kesken on
perusteltua, koska niin monet meistä kuuluvat molempiin sukuihin. Tulevan ja tulevienkin
tapaamisten toivomme lujittavan sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka menneiden tapahtumien
valossa on osoittautunut olevan hyvällä alulla. Toivomme myös, että saamme runsaan
osanottajamäärän tapahtumiin.
Sunnuntai 11.6.2017 klo 9.30 kokoonnumme Pomarkussa sankarihaudoille osoittamaan
kiitollisuutta ja kunnioitusta sodissa kaatuneiden muistolle. Tilaisuudessa puhuu reservin majuri
Jouni Lehtimäki, lippuvartio ja seppeleenlasku. Tilaisuuden jälkeen osallistumme
jumalanpalvelukseen alkaen klo 10.00.
Juhlatalo Hakalinnassa nautimme keittolounaan ja siirrymme sen jälkeen juhlapaikalle
Monitoimihallille.
Osallistumismaksu juhlapäivään on aikuiselta 20 euroa ja lapsilta 4-14 v. 1,00 € / ikävuosi.
Osallistuminen ilman ruokailua 5 euroa/ henkilö sisältää kahvin.
-

Maksu 20.5.2017 tilille FI36 5700 8120 1959 25 Savo-Honkakosken sukuseura.
Muistuttaisin vielä, että kerättävällä osallistumismaksulla katetaan myös muita kuin
aterioinnista koostuvia kuluja, joista hintavin on juhlatilan vuokra 500 euroa.

Juhla alkaa klo 13.30. Juhlan ohjelmallisesta osuudesta mainittakoon musiikkiesitykset,
runonlausuntaa ja esitelmä ”Naiset Suomen sisällissodassa”. Aiheesta esitelmöi VTT
valtiotieteiden tohtori Tiina Lintunen.
Ohjelman päätyttyä on aikaa seurustelulle ja iltapäiväkahville. Lopuksi kokoonnumme vielä
päättämään tulevien vuosien toiminnasta, jäsenmaksun mahdollisesta korotuksesta ja
henkilövalinnoista. Kokoukset alkavat Savo-Honkakoski klo 16.30 ja Wrang klo17.00.
Toivomme runsasta osanottoa ja rakentavia ehdotuksia tulevaan toimintaan. Esityslista on
sääntöjen mukainen ja valittavana ovat mm. hallitusten puheenjohtaja ja hallitusten jäsenet. Nyt on
tilaisuus tulla mukaan vaikuttamaan.
Sukuseurojen jäsenmaksu on molempien seurojen osalta 10 euroa henkilö per vuosi ja
ainaisjäsenmaksu 100 euroa. Ehdotuksia jäsenmaksun korottamiseksi on tullut mm. jäsenistöltä.
Mikäli jäsenmaksuun tulee muutoksia ne tulevat voimaan vasta vuonna 2018.

Vuoden 2017 jäsenmaksun voi suorittaa alla mainituille tileille ja suorituksianne odotamme
kesäkuun loppuun mennessä. Maksun voi suorittaa myös juhlapaikalla.
-

Savo-Honkakoski tilinumero FI80 5700 8120 1959 09
Wrangin tilinumero FI33 5700 8120 0925 77

Sukukirjat molempien sukujen osalta julkaistaan samana päivänä muun juhlan ohessa. Ennakkoon
maksetut kirjat luovutetaan samassa tilaisuudessa ja kirjoja on myös myynnissä paikalla.
Myynnissä on myös sukuseurojen pienoislippuja, rintamerkkejä ja Savo-Honkakosken sukukirjoja
v. 2008 ja 2011. Wrangin vuonna 2003 ilmestynyttä sukukirjaa on jäljellä vain muutama kappale.
Uusien sukukirjojen tilaukset tulee tehdä 20.5.2017 mennessä maksamalla kirjan hinta 40 euroa
/ kpl seuran tilille, viitteeksi tilaajan nimi. Molempien sukukirjojen hinta on sama.
-

Savo-Honkakosken kirjatilin numero on FI58 5700 8120 1959 17
Wrangin kirjatilin numero on FI33 5700 8120 0925 77

Muistakaa käydä myös kotisivuillamme, niistä löytyy ajantasaista tietoa toiminnastamme:
-

www.wranginsukuseura.fi
www.savohonkakoski.fi

Lämpimästi tervetuloa tapahtumaan Pomarkkuun sunnuntaina 11.6.2017!

Hyvää kesän odotusta hallitusten puolesta toivottaa
Terttu Malin

