JÄSENKIRJE
Sikiön Sukuseura 2019
Kiitos jäsenistöllemme viime vuodesta 2018 ja tervetuloa
joukkoomme uudet jäsenet! Kuluva vuosi 2019 on jälleen
sukukokousvuosi. Sukuseura palaa useamman vuoden tauon jälkeen
perustamissijoilleen kun vuosikokous pidetään tänä kesänä
Kurkijuhlien aikaan Loimaalla. Toivottavasti pääset mukaan!
Sukuseuran jäsenyys on avoin kaikille.
Jäsenyys on henkilökohtainen.
Sukuseuran jäsenmäärä oli vuoden 2018
lopulla 189. Pudotus viime vuoteen
johtuu siitä, että olemme poistaneet
toistuvasti jäsenmaksun laiminlyöneitä
jäseniä listalta.
Jäsenmaksu on 12 e/jäsen/vuosi.
Pankkisiirtolomakkeet ovat tämän kirjeen
mukana. Muista maksaa jäsenmaksusi;
seuralla on oikeus poistaa maksun
laiminlyönyt jäsen jäsenlistalta. Jos joku
muu maksaa jäsenmaksusi,
varmista, että maksu kohdentuu
Sinulle. Maksamalla jäsenmaksun
viestität, että olet mukana toiminnassa ja
arvostat sitä, vaikka et jaksaisi muuten
olla aktiivinen. Muista ilmoittaa
jäsenasioidenhoitajalle muuttuneet
yhteystietosi. Haluaisimme tiedon
myös poisnukkuneista jäsenistämme sekä
mahdollisesta jäsenyydestä luopumisesta.
Sukuseuralla on jäsenrekisteri ja
henkilötietolain mukainen
jäsenrekisteriseloste. Sukuseura on
kerännyt jäsenistöltään ainoastaan
toiminnan kannalta välttämättömät
tiedot, kuten nimen ja osoitteen. Monet
seurat ja järjestöt ovat siirtyneet
sähköiseen jäsenpostitukseen. Sikiön
Sukuseura ei ole luopumassa kokonaan
paperisesta jäsenpostista, mutta jos
ilmoitat sähköpostiosoitteesi ja annat
luvan lähettää jäsentiedotteet ja -maksut
sitä kautta, alamme jatkossa käyttää tätä
vaihtoehtoa.

Karjalaiset Kesäjuhlat
Hämeenlinnassa 14. – 16.6.2019.
Sunnuntain 16.6. juhlakulkueeseen
sukuseuran lippua kantamaan tarvitaan
vähintään neljä henkilöä. Ilmoittaudu
Riitalle!
Sikiön Sukuseuran vuosikokous
11.8.2019 Loimaan evankelisella
kansanopistolla (Opistontie 4)
alkaen lounaalla klo 11. Lounaan hinta 20
e. Kanta-Loimaan kirkossa (KantaLoimaantie 13) on klo 10 Karjalaisen
kansan messu, johon myös voi osallistua.
Vuosikokous alkaa lounaan jälkeen.
Lisäksi mahdollisesti pienimuotoista
ohjelmaa. Sukuseura tarjoaa
kokouskahvit. Ilmoittaudu Riitalle
5.7.2019 mennessä. Ilmoittautuminen
on välttämätöntä, Riitan yhteystiedot
tässä kirjeessä jäljempänä. Opistolla tai
Hotelli Aliisassa voi yöpyä. Opistolla
yöpyminen maksaa 2-hengen huoneessa,
omilla lakanoilla 30 e/hlö (lakanat 5 e).
Voit varata yöpymisen Riitan kautta ja
kysyä lisää.
Pyydämme erityisesti kesän
sukukokoukseen myyntituotteita ja
arpajaisvoittoja. Tässä olisi nyt helppo
tapa osoittaa aktiivisuutta. Ottakaapa
tämä nyt asiaksenne, ettei homma lankea
joka vuosi samoille ihmisille! Tuotteita ja
tavaroita voi toimittaa Riitalle, Virpille ja
Leilalle.
Nettisivumme ovat osoitteessa
www.sikionsukuseura.com
Sivuja ylläpitää Reijo Mikkonen.

Facebookissa on Sukuryhmä Sikiö,
johon toivomme Sinunkin tulevan
mukaan. Ryhmä on ns. suljettu; pyydä
ryhmänvetäjiltä lupaa mukaanpääsyyn tai
pyydä meitä kutsumaan Sinut mukaan.
Sikiön Sukuterveiset -lehden 8.
numero ilmestyy syksyllä 2019. Lehteen
tarkoitettua aineistoa voi lähettää Virpille
31.8.2019 mennessä. Tällä kertaa
pyydämme ruumiin kulttuuriin
liittyviä muistelmia, juttuja ja
valokuvia. Aineisto voi liittyä
esimerkiksi liikunta- ja
urheiluharrastuksiin, seuratoimintaan tai
kilpaurheiluun, mutta yhtä hyvin peleihin
ja leikkeihin tai hyötyliikuntaan.
Kaikenlaista muutakin aineistoa aiheesta poiketen - voi myös lähettää.
Jos ja kun Sinulle tulee mitä tahansa
kysyttävää sukuseurasta tai kun haluat
mukaan toimintaamme, ota meihin
rohkeasti yhteyttä. Pyrimme
voimavarojemme mukaan harjoittamaan
myös sukututkimusta.
yhteystietoja:
puheenjohtaja
Riitta Sainio
040 5447 582
email: riitta.sainio@elisanet.fi
Vitsastie 18, 00390 Helsinki
varapuheenjohtaja
Seppo Sikiö
email: seppo.sikio@pp.inet.fi
Minkinkuja 9, 55420 Imatra
sihteeri
Kaija Luoto
040 186 9928
email: kaijaluoto@gmail.com
Haapaniemenkatu 12 A 69
00530 Helsinki
kirjanpito, tilit
Sari Mäkilä
email: sari.makila@ruokavirasto.fi

Tahkokalliontie 177, 32140 Ypäjä as

tiedottaja, sukututkija
Virpi Sikiö
0400 375 041
email: virpi.sikio@pp.inet.fi
Matintie 10 A 1, 56100 Ruokolahti
jäsenasiat
Hely Laine
050 5376 386
email: lainehely@gmail.com
Nummitie 16, 27150 Eurajoki
myyntituotteet ja käsityöt
Leila Hyttinen
019 381121, 0400 417933
Heikkilänkulmantie 20, 09810 Nummi
Niina Sikiö
puh: 0500 750 958
email: sikioniina@gmail.com
Hannolantie 75, 56210 Virmutjoki
Helmer Sailaranta
050 3562 513
email: hsailaranta@gmail.com
Risupadontie 4 C 27, 00640 Helsinki
Matti Siitama
puh: 050 68552
email: matti.siitama@gmail.com
Orvokintie 1c, 39160 Julkujärvi
sukututkija
Tauno Siitama
0400 232 550
email: t.siitama@gmail.com
Virontörmänkatu 2 A4, 33310 Tampere
nettisivut, lehden taitto
Reijo Mikkonen
050 5680047
email: reijo.mikkonen@hotmail.com
Haukantie 38, 04320 Tuusula

Toivotamme kaikille jäsenillemme ja koko Sikiön suvulle kaunista sukukokouskesää sekä
antoisaa vuotta sukuseuran parissa!
Sikiön Sukuseuran hallitus

