MERILÄISTEN SUKUSEURA RY TIEDOTE 2/2011 15.6.2011
Tervetuloa Kajaaniin viidenteen sukukokoukseen Pyörteen
tilalle, Kuurnantie 85 (kartta liitteenä)
Sukukokous ja sukujuhla la 23.7.2011
Aikataulu
klo 10 Avataan sukutietoklinikka ja kahvila
klo 12 Sukukokous (esityslista alla)
klo 13 Lounas
klo 14 Sukujuhla
Juhlaesitelmä Sarimari Suutari ”Pyörteen tilan historia ja merkitys Kainuun kulttuurissa”
Siikajoen Meriläisten alkuperästä DNA-tietojen pohjalta, Jarmo J. Meriläinen
Musiikkia
klo 15:30 Kahvit

Sukukokouksen esityslista, sukuseuran sääntöjen 9. pykälä
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot
vuosikokousten väliseltä ajalta
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten jäsenten
liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi, joka
on kolme vuotta
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10.1. Sukukirja ja sen budjetti
10.2. Sukuseuran vaakunaehdotus eli logo
10.3. Kunniajäsenet

Jäsenmaksuiksi 2011 - 2013 hallitus esittää sukukokouksen ratkaistavaksi
3 vuoden maksu 3 x 7 euroa 21 euroa (maksettava mieluiten yhdessä erässä)

ainaisjäsenmaksu 70 euroa (suositeltavin maksutapa)
liittymismaksu 10 euroa

Illanvietto Pyörteen tilalla perjantaina 22.7.2011
Pyörteen tila sijaitsee Kajaaninjoen varrella keskustan tuntumassa Kuurnan alueella.
Tilalla on oivat mahdollisuudet viettää kesäistä perjantai-iltaa laadukkaassa seurassa.
Rantasaunasta voit vilvoitellaksesi pulahtaa Kajaaninjokeen. Naisten saunavuoro on klo
15-17 ja miesten saunavuoro 17-19, henkilökohtaisia vuoroja voi varata klo 24 asti. Illan
kuluessa nautitaan nuotiomakkaroista, muurinpohjaletuista, peleistä ja yhteislauluista,
mm.

Hinnasto
Saunominen 10 euroa (oma pyyhe mukaan), kahvilatuotteet 0,50-5 euroa.
Lounas sekä sukujuhlan päätteeksi kahvi, mehu tai tee täytekakulla 23.7.: aikuiset 20 euroa,
lapset alle 12-vuotiaat 10 euroa, sylilapset ilmaiseksi. Lounas sisältää ruokaisan salaatin,
kalakeittoa, leipää, levitteet, kotijuomat ja jälkiruokakahvin.

Ilmoittautuminen 14.7. mennessä
Ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä, lounaalle ja sukukokouksen jälkeiseen
kahvitteluun. Myös osallistumisesta perjantain saunomiseen ja illanviettoon olisi hyvä
saada tietoa ennakkoon. Muista mainita mahdollisista ruokarajoitteista ilmoituksen
yhteydessä.
Sitovat ilmoittautumiset pyydämme torstaihin 14.7. mennessä osoitteisiin
seppo.merilainen@tutka.net, tai puh. 0400 654 826
mirja.suutari@gmail.com tai puh. 040 7700 538
heli.suutari@gmail.com tai puh. 040 522 9341
marjatta.merilainen@sotkamo.net tai puh. 044 728 3371

Ota mukaan sukukirjaan tulevia tarinoita ja kuvia
Ennen sukukokousta ja –juhlaa otetaan vastaan sukukirjaan painettavia aineistoja –
tekstejä ja valokuvia. Valokuvat palautetaan myöhemmin omistajilleen annettujen
osoitetietojen perusteella.

Kulttuuria Kainuussa
Sukukokouksen tienoilla Kainuussa on kesäteatteriesityksiä Kajaanissa, Sotkamossa,
Paltamossa, Suomussalmella, Hyrynsalmella ja Vaalassa. Oheisen linkin takaa löytyvät
esitysten nimet ja karttalinkit. Lisätietoja myös Kajaanin Infosta.
http://www.kainuu.fi/index.php?mid=7_592&la=fi
Kuhmon kamarimusiikkijuhlan tämän kesän konsertit päättyvät 28.7. lippuja voi
tiedustella puhelimitse 08 652 0210. Lisätietoja linkistä
http://www.kuhmofestival.fi/lipunmyynti.htm
Ars Pettu 2011 – näyttelyssä Kuhmossa, Torikatu 21, on esillä kainuulaisten
taiteilijoiden töitä 10.-24.7.
Kajaanissa Kainuun Museossa on 7.8 asti esillä Turun museokeskuksen kokoama
näyttely, joka esittelee Mauri Kunnaksen Koiramäen hahmojen avulla entisaikojen
elämää maaseudulla ja miten silloin oli tärkeää osata ennustaa tulevaa säätä. Säät
vaikuttivat maanviljelykseen ja sadon onnistumiseen. Maaseudun töissä oli selkeä
vuotuiskierto eli tiettyyn aikaan vuodesta piti saada tehtyä tietyt työt. Jos ei ehtinyt
määräaikaan mennessä tehdä sovittua työtä, sen ennustettiin tietävän huonoa. Enteitä
ja ennustuksia liittyi myös kalastukseen, metsästykseen, tervan polttoon ja muihin
tärkeisiin töihin. Nuorisoa kiinnosti puolestaan tieto tulevasta morsiamesta tai
sulhasesta ja rakkauselämään liittyi myös paljon taikoja ja ennustuksia. Kaikenlaisten
tavallisuudesta poikkeavien ilmiöiden, kuten metsän eläimen tulo pihapiiriin tai voimakas
sään muuttuminen, uskottiin olevan enne jostakin tulevasta. Ennustuksia tehtiin
erityisesti uutena vuotena, juhannuksena ja kekrinä. Kainuun Museossa näyttelyä on
täydennetty omilla esineillä sekä hiljattain kuolleen hyrynsalmelaisen Taisto Heikkisen
sääennustuksista kertovalla osuudella.

