JÄSENKIRJE Sikiön Sukuseura 2021
Kiitos jäsenistöllemme viime vuodesta 2020 ja tervetuloa joukkoomme uudet jäsenet! Kuluvana vuonna
2021 on tarkoitus järjestää sukukokous Ruokolahdella Jaakkiman kristillisellä opistolla 9.-10.10.2021.
Sukukokoukseen ilmoittaudutaan Riitalle, Sarille tai Virpille (yhteystiedot kirjeen loppuosassa) 15.9.2021
mennessä. Ilmoittautuessa pyydämme ilmoittamaan, tarvitsetko majoitusta (26-45 €) ja syötkö aamiaista
(9,30 €) sunnuntaina. Lisäksi tarvitsemme tiedon, osallistutko lounaalle sunnuntaina 10.10.2021, lounaan
hinta n. 25 euroa. Kerro meille puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi. Niin voimme
tiedottaa sinulle kokouksen tarkemmasta aikataulusta tai jos jostain syystä sukukokousta ei voida järjestää.
Sukuseuran jäsenyys on avoin kaikille. Jäsenyys on henkilökohtainen. Sukuseuran jäsenmäärä oli vuoden
2020 lopulla 177. Jäseniä olemme muutaman saaneet lisää, kiitos teille aktiivisuudesta. Muutama jäsen on
vuoden aikana poistunut joukostamme, osanottomme omaisille.
Jäsenmaksu on 12 e/jäsen/vuosi. Maksutiedot löytyvät tämän kirjeen lopusta. Muista maksaa
jäsenmaksusi; seuralla on oikeus poistaa maksun laiminlyönyt jäsen jäsenlistalta. Jos joku muu maksaa
jäsenmaksusi, varmista, että maksu kohdentuu Sinulle (viite -kohtaan henkilökohtainen viitenumero).
Maksamalla jäsenmaksun viestität, että olet mukana toiminnassa ja arvostat sitä, vaikka et jaksaisi muuten
olla aktiivinen. Muista ilmoittaa jäsenasioidenhoitajalle (Sari Mäkilä puh. 040-7472402 tai
sari.makila65@gmail.com) muuttuneet yhteystietosi. Haluaisimme tiedon myös poisnukkuneista
jäsenistämme sekä mahdollisesta jäsenyydestä luopumisesta.
Sikiön Sukuseura ei ole luopumassa kokonaan paperisesta jäsenpostista, mutta jos ilmoitat
sähköpostiosoitteesi (lähetä tiedot: sari.makila65@gmail.com) ja annat luvan lähettää jäsentiedotteet ja maksut sitä kautta, alamme jatkossa käyttää tätä vaihtoehtoa.
Karjalaiset Kesäjuhlat Raumalla on siirretty vuoteen 2022.
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 10. numero ilmestyy syksyllä 2021. Lehteen tarkoitettua aineistoa voi lähettää
Virpille 31.8.2021 mennessä. Tällä kertaa pyydämme muistelmia, juttuja ja valokuvia kahvista ja muista
nautintoaineista. Voit kirjoittaa esim. kahvikekkereistä, korvikkeista, alkoholin käyttöön liittyvistä
sattumuksista tai kieltolaista. Aiheen käsittelytapa on vapaa. Kaikenlaista muutakin aineistoa - mistä
tahansa aiheesta - 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 040 544 7582 email: riitta.sainio@elisanet.fi Vitsastie 18, 00390 Helsinki
varapuheenjohtaja Seppo Sikiö email: seppo.sikio@pp.inet.fi Orvokkikatu 15 A. 04420 Järvenpää

sihteeri Kaija Luoto 040 186 9928 email: kaijaluoto@gmail.com Haapalahdenkatu 4 A 4, 00300 Helsinki
jäsenrekisteri, kirjanpito, tilit Sari Mäkilä puh. 040 747 2402, email sari.makila65@gmail.com
Tahkokalliontie 177, 32140 Ypäjä as
tiedottaja, sukututkija Virpi Sikiö puh. 044 981 4260, email virpi.sikio@pp.inet.fi Matintie 10 A 1, 56100
Ruokolahti
myyntituotteet ja käsityöt Leila Hyttinen 019 381 121, 040 041 7933 Heikkilänkulmantie 20, 09810 Nummi
Niina Sikiö puh: 050 075 0958 email: sikioniina@gmail.com Hannolantie 75, 56210 Virmutjoki
Helmer Sailaranta puh: 050 356 2513 email: hsailaranta@gmail.com Risupadontie 4 C 27, 00640 Helsinki
Matti Siitama puh: 050 68552 email: matti.siitama@gmail.com Luolansuuntie 25, 38130 Sastamala
Pirjo Mäkelä puh: 040 4156292 email: pirjo.n.makela@gmail.com Hirvikoskentie 153, 32200 Loimaa

sukututkija Tauno Siitama 040 023 2550 email: t.siitama@gmail.com Virontörmänkatu 2 A4, 33310
Tampere
nettisivut, lehden taitto Reijo Mikkonen 050 568 0047 email: reijo.mikkonen@hotmail.com Haukantie 38,
04320 Tuusula

Toivotamme kaikille jäsenillemme ja koko Sikiön suvulle kaunista kesää sekä antoisaa vuotta sukuseuran
parissa! Pysykää terveinä ja pitäkää huolta läheisistänne!
Sikiön Sukuseuran hallitus

Jäsenmaksutiedot 2021
Kirjoita henkilökohtainen viite, jotta voimme kohdistaa jäsenmaksun sinulle. Tämä viitenumero säilyy
samana vuodesta toiseen.
Tilinumero

FI06 5721 7720 0513 27

Saajan nimi

Sikiön sukuseura ry.

Maksajan nimi
Viite
Jäsenmaksu

12 €

Eräpäivä

30.6.2021

