Jäsentiedote 2017
Sukuseura järjestää tänä kesänä heinäkuun 29 ja 30 päivinä sukutapaamisen ja
sääntömääräisen vuosikokouksen Tallinnassa.
Historia velvoittaa.
Sukuseuran tavoitteena on rakentaa uusia yhteyksiä sukulaisten välille,
löytää tuntemattomia serkkuja, setiä, tätejä ja kaukaisempia sukulaisia.
Myös tämän toiveen täyttämiseksi sukuseura järjestää tapaamisia eri puolella Suomea,
nyt merellä ja naapurimaassa.
Suvussa tapahtuu muutoksia jatkuvasti.
Synnytään, kuollaan sekä vietetään häitä ja hautajaisia. Eletään elämää, joka on tänään
aivan erilaista kuin sata vuotta sitten. Tuolloin ihmiset tunsivat sukunsa paremmin.
Usein sukulaiset elivät lähempänä toisiaan, varsinkin maaseudun tiloilla eli monta
sukupolvea samassa taloudessa.
Me nykyperheet olemme toisin kuin ennen hyvin pieniä ja välimatkat jopa lähisukuun
ovat suuret. Omista isovanhemmista meillä ei välttämättä ole tarkkoja tietoja.
Harvinaista ei ole,että hautajaisissa ei ole tarpeeksi arkun kantajia omasta takaa.
Sen lisäksi, että sukuseura haluaa luoda yhteyksiä elossa olevien sukulaisten välille, se
pyrkii keräämään ja tallettamaan Meriläisiin liittyvää vanhaa tietoa: valokuvia,
asiakirjoja ja tarinoita. Sukuseurassa tehdään myös ahkerasti sukututkimusta, jossa
selvitetään niin suvun edesmenneitä sukupolvia kuin kerätään tietoa elävistä. Osallistu
sinäkin tähän toimintaan. Tutki omat arkistosi, kerro sukutietoja ja lähetä aineistoa
sukututkijoille [ antti.merila(at)gmail.com ]. Haastattele sukulaisia. Älä anna suvun
historian kadota.
Laina Meriläinen
sukuseuran puheenjohtaja

Meriläiset merelle sukukokouksen merkeissä
Lähtö Tallinnaan Eckerö Line m/s Finlandia 29.7 .2017 klo 8.30, Terminaalissa tulee
olla 45 min. Ennen lähtöä. Meno ja paluu Eckerö Line terminaali Länsisatama Helsinki.
Meriaamiainen on varattu klo 7.30-9.00. Olemme perillä Tallinnassa klo 11.00, linjaauto kuljetus satamasta Park Inn by Radisson Meriton Conference&Spa hotelliin.
Sääntömääräinen vuosikokous on hotellilla kokoustilassa Peterson klo 13:00-14:30.
Kokouksessa käsiteltävät asiat esityslistassa (liite). Jos sinulla on kokouksessa
käsiteltäviä asioita, ilmoita siistä kuukautta ennen kokousta puheenjohtaja Laina
Meriläiselle.
Buffet lounas hotellilla klo 15:00.
Kaupunkikierros Tallinnassa klo 17:00-19:00. Retki alkaa hotellilta ja päättyy
Vanhaankaupunkiin, 1 tunti bussilla kiertäen ja 1 tunti kävellen Vanhassakaupungissa.
Ilta vapaata ohjelmaa.
30.7 Hotelliaamiainen ja kuljetus hotellilta satamaan klo 10:45-11:15.
Seuran jäsenille osallistumismaksu on 135€ kahden hengen huoneesta, 51€ lisämaksu
yhden hengen huoneesta. Ei jäsenille 150€ kahden hengen huoneesta ja 200€ yhden
hengen huoneesta.
Osallistumismaksu kattaa kaikki ohjelmassa mainitut matkat, yöpymisen, ruokailut ja
opastetun kaupunkikiertoajelun. Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa
hotellissa sauna- ja allasosaston käytön.
Ilmoittautumiset yhteiselle matkalle viimeistään 1.6.2017
Ilmoittautumislomakkeella www.merilaiset.com (jokaisesta osallistujasta täytetään
oma lomake) tai puhelimitse Laina Meriläinen ( 040-4152922 ) tai Riitta JunnilaSavolainen ( 040-7770717 ).
Ilmoittautuminen vahvistetaan suorittamalla maksut Meriläisten sukuseuran tilille
FI59 4600 0010 6467 64 viimeistään 14.6.2017, muuten ilmoittautuminen katsotaan
perutuksi. Kirjoita maksutietoihin kaikkien osallistujien nimet sekä syntymäaika.
Muista ottaa matkalle mukaan passi.

