JÄSENKIRJE

Sikiön Sukuseura 2016
Kiitos jäsenistöllemme viime vuodesta 2015 ja tervetuloa
joukkoomme uudet jäsenet! Tänä vuonna ei ole sukukokousta, mutta
aivan laakereillamme emme nytkään aio levätä.

Sukuseuran jäsenyys on avoin kaikille.
Jäsenyys on henkilökohtainen.
Sukuseuran jäsenmäärä oli vuoden 2015
lopulla noin 190. Osalla tosin on
jäsenmaksu maksamatta. Toivomme
mukaan paljon uusia jäseniä. Voisitko
ostaa lahjajäsenyyden jollekin,
vaikkapa nuorelle sukulaiselle!
Lahjajäsenyys ei velvoita lahjansaajaa
liittymään myöhemmin seuraan.
Lahjajäsen saa seuran lehden ja tiedotteet
ja voi tutustua seuran toimintaan.
Jäsenmaksu on 12 e/jäsen/vuosi. Vain
jäsenmaksun maksaneet voivat käyttää
äänivaltaa sukukokouksessa.
Pankkisiirtolomakkeet ovat tämän kirjeen
mukana. Maksamalla jäsenmaksun
viestität, että olet mukana toiminnassa ja
arvostat sitä, vaikka et jaksaisi muuten
olla aktiivinen. Muista maksaa
jäsenmaksusi ilman myöhempiä
patisteluja! Muista myös pitää
jäsenasioiden hoitaja Hely ajan tasalla
osoitteista.
Osallistumme tänä vuonna
seuraaviin tapahtumiin:
Karjalaiset Kesäjuhlat Seinäjoella
18. – 19.6.2016. Sunnuntain 19.6.
juhlakulkueeseen sukuseuran lippua
kantamaan tarvitaan vähintään neljä
henkeä (naisilla kansallispuku/feresi,
miehillä kansallispuku tai valkoinen
paita, suorat housut). Ilmoittaudu
Riitalle!

Kurkijokelaisten pitäjäjuhla 13. –
14.8.2016 Loimaalla, jossa on
myyntipöytä.
Virpi Sikiö järjestää Ruokolahden
Sikiöiden sukukirjan
julkistustilaisuuden tai kirjajuhlan
heinä–elokuussa myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana. Ajankohta
ilmoitetaan paikallislehdissä ja seuran
kotisivuilla. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Kahvitarjoilu. Sukukirjan tilauskaavake
on tämän tiedotteen liitteenä.
Sukuseuralle voi lahjoittaa myytäviä
tuotteita ja arpajaisvoittoja.
Nettisivumme ovat osoitteessa
www.sikionsukuseura.com
Sivuja ylläpitää Reijo Mikkonen.
Sikiön Sukuterveiset -lehden 5.
numero ilmestyy syksyllä 2016, jos
jäsenistö tuottaa siihen tarpeeksi
materiaalia. Lehteen tarkoitettua
aineistoa voi lähettää Virpille
(yhteystiedot jäsenkirjeen lopussa)
31.7.2016 mennessä. Takaraja on
ehdoton! Tällä kertaa pyydämme
matkustamiseen, lomailuun (ei 1970lukua tuoreempia matkajuttuja!) ja
”oljamissa oloon” liittyviä muistoja
sekä valokuvia erityisesti
kulkuneuvoista. Pienet, lyhyet,
sähköpostitse lähetetyt jutut käyvät myös
oikein hyvin. Lisäksi kuulutamme
muutakin aineistoa, vaikkapa
haastatteluja tai esittelyjä sukuun

kuuluvista henkilöistä. Vanhoja
sukulehtien numeroita voi ostaa 5
e/kpl.
ALE-tarjous jäsenille:
Muistelmakirjaa Pitkä matka tähän
päivään myydään tämän kesän ajan
jäsenille hintaan 2 kpl/30 e + mahdolliset
postikulut. Nyt kannattaa viimeistään
ostaa kirjat koko suvulle ja suvun

ulkopuolellekin. Kirjoja saa Virpiltä ja
Riitalta.
Jos ja kun Sinulle tulee mitä tahansa
kysyttävää sukuseurasta tai kun haluat
mukaan toimintaamme, ota meihin
rohkeasti yhteyttä. Pyrimme
voimavarojemme mukaan harjoittamaan
myös sukututkimusta.

Toivotamme kaikille jäsenillemme ja koko Sikiön suvulle kaunista kesää sekä
mielenkiintoista vuotta sukuseuran parissa!
Sikiön sukuseuran hallitus

