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Hei kaikille!
PILKKIKISAT KUUKAUDEN KULUTTUA, 30.3.2008
Viimekeväisen onnistuneen tapahtuman innoittamina järjestämme sukuseuran pilkkikisat
sunnuntaina 30.3.2008 klo 10 – 13 Sotkamon Ontojoella, Heinälahdentie 9, Porin rannassa. Sarjoja
on kaksi; naiset ja tytöt sekä miehet ja pojat. Parhaat saalistajat palkitaan. Syötävää ja juotavaa voi
ostaa paikan päältä - omat eväätkin sallitaan. Kisajärjestelyistä vastaa Ontojoen kylätoimikunta ja
sukuseuran yhteyshenkilönä toimii Tapio, tapio.merilainen@kolumbus.fi, puhelin 050 5306 999.
Pienehkö osanottomaksu peritään paikan päällä Tervetuloa suurella joukolla mukaan viettämään
leppoisaa ulkoilutapahtumaa..
SUKUKOKOUS ENSI KESÄNÄ, 14.6.2008
Sukuseuramme neljäs sääntöjen mukainen sukukokous pidetään lauantaina 14.6.2008
Naapurinvaaran huvikeskuksessa alkaen klo 11 ja päättyen noin klo 17. Ohjelma noudattelee
perinteistä kaavaa; ruokailua, kahvittelua, kulttuuria, juhlaesitelmä, sukutietoklinikka. Hinta-arvio
on 15 -25 euroa.
Perjantai-illaksi 13.6.2008 klo 17.30 alkaen järjestämme risteilyn muinoin hyvinkin vilkkaalla
kauppareitillä Kajaanista Sotkamoon ja takaisin. Laiva lähtee Kajaanin kauppatorin rannasta.
Alustava hinta-arvio on 30 -35 euroa/matkustaja.
Sukukokouksessa valitaan yhdistyksellemme uusi hallitus seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Tule
aktiiviseksi sukuseuralaiseksi, kehittämään ja ylläpitämään yhteistä asiaamme. Tule hallitukseen ja
sen toimikuntiin. Ilmoittaudu ehdokkaaksi jollekin meistä. Liitteenä on jo kohta vanhentunut
toimitsijaluettelo 2005 -2008.
ILTAMAT ENSI HEINÄKUUSSA, 12.7.2008
Sukuseuran hallitus on päättänyt ryhtyä Suutarien sukuseuran yhteistyökumppaniksi järjestelemään
ohjelmallisia iltamia Sotkamon Rimpilänniemen Päivärinteelle 12.7.2008. Ilmoituksia esiintyjiksi
haluavista ja talkootyöväestä ottaa vastaan Marjatta sähköpostitse marjatta.meriläinen@sotkamo.net
tai puhelimitse 044 7283371.
SUKUTUTKIMUS JA SUKUKIRJAN VALMISTELU
Sukuseurallamme on historiatoimikunta, johon kuuluvat Jarmo J. Meriläinen (Säynätsalo) Antti
MeriläInen (Enköping, Ruotsi), Kari Meriläinen (Raahe), Heikki Meriläinen (Kajaani), Ari
Laaksonen (Varnhem, Ruotsi) ja Seppo Meriläinen (Korholanmäki, Sotkamo).
Sukukirjan julkaisemisen suunnittelu on aloitettu. Tarkoituksemme olisi sukuluetteloiden lisäksi
kertoa henkilöhistorioita tai Meriläisten paikkakunnilla tapahtuneista asioista, joihin Meriläinen on
osallistunut. Kaikenlaiset sukuun kuuluvien tarinat olisivat omiaan kasvattamaan lihaa luiden
ympärille eli sukukirjan henkilöluetteloiden värittäjiksi. Seppo odottaa tarinoitanne ja valokuvia,
joihin on merkittävä palautusosoitteet. Sepon nettiosoite on seppo.merilainen@tutka.net puhelin
0400 654 826 osoite Akkolanpolku 5, 88620 KORHOLANMÄKI.

UUSI WEB-OSOITE
Sukuseuramme uusi web-osoite on http://suvut.genealogia.fi/merilainen/
JÄSENMAKSUT, OSOITTEET JA TIEDOTUKSESTA
Jäsenmaksut on maksettava tilille Kainuun Op 576003-4159044. Jäsenmaksu vuodessa on 5 euroa
eli vuosilta 2005 -2008 yhteensä 15 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa vuosittain tai yhtenä summana,
mutta jäsenyyden säilyttäminen edellyttää jäsenmaksun maksamista täysimääräisenä. Sääntöjen 3
§:n mukaan ”laiminlyötyään jäsenmaksun suorituksen kahtena peräkkäisenä vuotena katsotaan
jäsen hallituksen päätöksellä eronneen seurasta.” Ainaisjäsenmaksu on 50 euroa. Pankkisiirron
selitekenttään on merkittävä maksavan jäsenen nimi ja osoite, että saamme osoiterekisterimme
pidettyä ajan tasalla.
Jäsenmaksuja kerätään mm siksi, että tiedotamme sukuseurassa tapahtuvista asioista ja
järjestelemme erilaisia tapahtumia. Jos kuitenkin haluat saada tiedotteemme vain sähköisesti,
pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteesi rahastonhoitaja/jäsenrekisterin ylläpitäjä Leenalle
osoitteeseen leenamerilainen@gmail.com. Osoitteen muutokset on myös ilmoitettava Leenalle, että
jäsenpostisi kulkisi katkotta
HAUSKAA KEVÄTTÄ! TULE MUKAAN TAPAHTUMIIN!

