SUKUTAPAAMINEN 20.07.2019 LAUANTAI KLO 12.00-16.00
Tervetuloa Kukka-suvun sukulaiset ja ystävät yhteiseen sukutapaamiseen Ouluun, Myllyojan
seurakuntatalolle. Tapaaminen on kymmenvuotisjuhla. Kesällä 2009 kokoonnuimme ensimmäisen
kerran. Paikka on sama kuin silloin Myllyojan seurakuntatalo Koivumaantie 2, 90650 Oulu. Tilat
ovat uudistettu. Pyydämme saapumaan ajoissa. Käy katsomassa Kukka-suku ry:n nettisivuilta tietoa.
Pyydämme ilmoittautumaan 15.06.2019 mennessä ja samalla suorittamaan kulukorvauksen 20 euroa
henkilöltä. 150 ensimmäistä ilmoittautunutta ja kulukorvauksen suorittanutta mahtuu juhlaan mukaan.
Osallistujan ei tarvitse olla Kukka-suku ry:n jäsen.
Maksut tilille Kukka-suku ry FI88 5194 0720 1434 24
Kulukorvaus on kaikille sama 20 euroa, mutta yhdistyksemme jäsenten perheille myönnämme
jäsenetuna sen, että alle 16-vuotiaat perheenjäsenet ovat 20 euron maksusta vapaita. Perheestä alle 16vuotiaiden sukutapaamiseen osallistuvien määrä tulee ilmoittaa. Arpajaisiin toivomme saavamme
tavara- tai leivonnaispalkintoja.
Juhlan ohjelma klo 12.00-16.00.
12.00-12.30 Avauspuhe, yhdistyksen tervehdys, hiljainen hetki, juhlijoiden sukujen lyhyt esittely.
12.30-13.00 Perinteisen 1700-luvun kansanmusiikin esitys Unto Kukka
13.00-13.45 Ruokailutauko ja kahvittelu
13.45-14.30 Ryhmäkuvaus ja kansanmusiikki Unto Kukka
14.30-15.00 Juhlapuhe Jorma Kukka, Muurmannin legioonan vaiheista Koillismaalla
15.00-16.00 Arpajaiset ja kiitospuhe.
Yhdistys tiedottaa
Yhdistyksen jäseneksi on mahdollista hakea 15 vuotta täyttänyt ja sukuumme kuuluva henkilö.
Liittymismaksu on 20 euroa.
Jäsenten yhteystiedot keräämme ja säilytämme tietosuojakäytäntöä noudattaen sekä
sukututkimustarkoitukseen kerättyihin tietoihin sovellamme hyvää tiedeyhteisön tapaa. Pyydämme
kirjallisen suostumuksen niiltä, jotka haluavat alle 100 vuotta tuoreempien sukutietojen esittämisen
sukuteoksissamme. Pyydämme lisäselvitykset sähköpostiin kukkasuku2013@gmail.com.
Pyydämme ystävällisesti suorittamaan 2018-2019 jäsenmaksut (5 €+5€) yhteensä 10 euroa 15.06.2019
mennessä yhdistyksemme tilille. Mahdolliset jäsenmaksujen rästit selvitämme.
Voit suorittaa jäsenmaksusi samalla tilisiirrolle kuin ilmoittautumisen sukutapaamiseen, viestikenttään
nimet. Jos ei mahdu viestikenttään, niin ilmoita tietosi sähköpostiin kukkasuku2013@gmail.com.
Maksut tilille Kukka-suku ry FI88 5194 0720 1434 24
Viestiin on lisättävä jäsenten tai sukujuhlan osallistujien nimet sekä mahdollinen sähköposti tai
puhelinnumero. Sähköpostia, nimitietoja ja puhelinnumeroa käytämme sukuyhdistyksen
jäsenrekisterissämme. Pyydämme ilmoittamaan ja päivittämään yhdistyksellemme muuttuneet tiedot.
Koska kaikilla sukulaisillamme ei ole sähköpostia käytössä, pyydämme välittämään viestin heille.
Sukuteoksia on vielä muutama jäljellä. Yhdistyksen jäsenelle jäsenetuna maksu on 30 euroa ja muille
100 euroa teoksesta. Sukuteoksia on saatavilla sukutapaamisessa.
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