~ e w e t u l o aS o t k a m o o n n e l j t i n t e e n s u k u k o k o u k s e e n !
Sukuseuramme neljas saantojen mukainen sukukokous pidetaan lauantaina 14.6.
Naapurinvaaran huvikeskuksessa, Sotkamon Naapurinvaaralla
klo 11
klo 12
klo 13 - 14
klo 15

klo 16
klo 17

Ilmoittautuminen, ateria- ja tanssilippujen lunastaminen
Avataan sukutietoklinikka
Lounas
SU~U~O~OUS
Kahvit, teet tai mehut taytekakulla
Sukujuhla
Musiikkiesityksia
Juhlaesitelma, tutkija FT Heikki Rytkola, Lonnrot-institutti
"Kulttuurien kohtaamisesta Kainuun itarajalla"
Sukukirjakatsaus
Keskustelua
Nalkamaan marssi

-

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi aantenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus
4. Hyvaksytaan kokouksen tyojarjestys
5. Esitetaan seuran tilinpaatokset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot
vuosikokousten valiselta ajalta
6. Paatetaan tilinpaatijksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontamisesta
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seka varsinaisten jasenten
liittymis- ja jasenmaksu seuraavalle toimikaudelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seka muut jasenet
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiesta seuraavaksi
toimikaudeksi, joka on kolme vuotta
10. Kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat
10.1. Sukukirja

Jtisenwcrksuilesi esitettiti n sukukokouleselle
3 vuoden maksu
ainaisjasenmaksu
liittymismaksu

15 euroa (maksettava yhdessa erassa)
50 euroa
10 euroa

Risteily N uasjti wellti pevja ntaina u . 6 . 2 0 0 8
Perjantai-iltana 13.6. klo 17.30 Iahtee Kaiaanin kaup~atorinrannasta risteilyalus,
jolla matkaamme Kajaanista Sotkamoon ja takaisin. Laivaan mahtuu 52
matkustajaa. Laivalla voi ostaa virvokkeita. Matkan hinta, 25110 euroa, peritaan
risteilyn kuluessa.

Risteilv 13.6.: aikuiset 25 euroa, lapset 10 euroa (alle 12 -vuotiaat)
Lounas seka kahvi, mehu tai tee tavtekakulla 14.6.: aikuiset 15 euroa, lapset I 1
euroa. Lounas sisaltiia: lohikeitto, ruisleipa, juusto, levitteet, kotijuomat ja
jalkiruuaksi kahvia.
Tanssilippu 14.6. Naapurinvaaralle 11 euroa, lapset maksutta. Esiintyvat Jenna
BAgeberg & Fantasia seka Hannu Palo & Neljas mies.

Ennakkoilmoittautuminenon valtt8mat6nta jos aiot osallistua risteilvlle jaltai
Naapurinvaralla lounaalle ja sukukokouksen jalkeiseen virvoketarioiluun seka illan
viihteelle. Sitovat ilmoittautumiset pyydamme torstaihin 5.6. mennessa osoitteisiin
seppo.merilainen@.tutka.net, tai puh. 0400 654 826
mariatta.merilainen@sotkamo.net, tai puh. 044 728 3371
leenamerilainen@amail.com, tai puh. 050 368 9488
Muista mainita mahdollisista ruokarajoitteista ilmoituksen yhteydessa.

~ u u t ajav~leohtaista
a
Ohjelmalliset iltamat lauantaina 12.7.2008 alkaen klo 20, Sotkamon
Rimpilanniemen Paivarinteelld. Soittaa Salaiset Akentit.
Sukuseuramme uusi web-osoite on http://suvut.aenealoaia.fi/merilainen/

