JÄSENKIRJE

Sikiön Sukuseura ry 2015
Kiitos jäsenistöllemme toimeliaasta viime vuodesta 2014 ja tervetuloa
joukkoomme uudet jäsenet! Tänä kesänä kokoonnumme taas vuoden tauon
jälkeen sukukokoukseen, joka järjestetään nyt ensimmäisen kerran
pääkaupunkiseudulla, Järvenpäässä.

Sukuseuran jäsenyys on avoin kaikille.
Jäsenyys on henkilökohtainen. Sukuseuran
jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopulla 180 +
yksi kunniajäsen. Jo aikoja sitten
asettamamme 200 jäsenen tavoite lähenee,
mutta ei ole vieläkään täyttynyt. Voisitko Sinä
osaltasi tehdä asialle jotakin?
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 niin aktiivinen.
Muista maksaa jäsenmaksusi ilman
myöhempiä patisteluja!
Sukukokous 18. – 19.7.2015 Järvenpäässä
Leiriniemessä, perinteisesti kaksipäiväisenä
tapahtumana, josta tarkemmat tiedot ja ohjeet
erillisellä sivulla. Muista ilmoittautua Riitalle!
Lisäksi toivomme kohtaavamme ainakin
seuraavilla juhlilla tai tapahtumissa:
Karjalaiset Kesäjuhlat Hyvinkäällä 13. 14.6.2015, jossa seuralla on myyntipöytä.
Sunnuntain 14.6. juhlakulkueeseen
sukuseuran lippua kantamaan tarvitaan
vähintään neljä henkeä (naisilla
kansallispuku/feresi, miehillä kansallispuku
tai valkoinen paita, suorat housut).
Ilmoittaudu Riitalle!
Kurkijokelaisten pitäjäjuhla 8. - 9.8.2015
Loimaalla, jossa on myyntipöytä.

Ruokolahti-Markkinoille osallistutaan, jos
ne tänä vuonna järjestetään. Ruokolahdella on
tilaongelma.
Seuralla on tapahtumissa myynti- ja
esittelypisteitä, joihin tarvitsemme myytäviä
tuotteita ja arpajaisvoittoja. Myytävät
tuotteet voivat olla käsitöitä tai askartelutöitä.
Myyntituotteita ja arpavoittoja voi toimittaa
Riitalle,Virpille tai Leilalle. Jos haluat
esimerkiksi ommella tai neuloa seuran
hyväksi, voit kysyä ohjeita Leilalta. Myös
reippaita myyjiä kaivataan.
Nettisivumme ovat uudessa osoitteessa
www.sikionsukuseura.com Sivuja ylläpitää
Reijo Mikkonen.
Facebookista löytyy jäsenille
keskusteluryhmä: Sukuryhmä Sikiö. Liittykää
mukaan!
Sikiön Sukuterveiset -lehden 3. numero
ilmestyi syksyllä 2014. Lehtemme voitti
Karjalan Liiton järjestämän sukulehtien
laatukilpailun. Osittain tästä syystä sekä
yleisestä painostuksesta Virpi lupautui
toimittamaan tämänkin vuoden lehden, jos
siihen saadaan riittävästi materiaalia. Virpi on
asettanut ehdoksi, että talkoisiin osallistuvat
muutkin kuin Virpi, Tuomo ja Reijo ja
aikarajoja noudatetaan. Lehteen tarkoitettua
aineistoa voi lähettää Virpille (yhteystiedot
jäsenkirjeen lopussa) 30.6.2015 mennessä.
Takaraja on ehdoton! Tällä kertaa pyydämme
sukujuhliin (häät, hautajaiset, syntymäpäivät,
kastejuhlat jne.) liittyviä muisteluja ja
sattumuksia sekä valokuvia. Pienet, lyhyet,
sähköpostitse lähetetyt jutut käyvät myös

oikein hyvin. Lisäksi kuulutamme muutakin
aineistoa, vaikkapa haastatteluja tai esittelyjä
sukuun kuuluvista henkilöistä. Vanhoja
sukulehtien numeroita voi nyt ostaa 5e/kpl.
Muistelmakirjaa Pitkä matka tähän
päivään myydään edelleen 25 e hintaan (+
mahdolliset postikulut). Joko olet ostanut
omasi? Kirjoja, kortteja ja muita sukutuotteita
saa Virpiltä ja Riitalta sekä tapahtumista,
joissa sukuseura on mukana.
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 Matti Sikiö:
0500 750 958, email:
elamysvalkea@gmail.com
Hannolantie 75, 56210 Virmutjoki
varapuheenjohtaja Osmo Sikiö:
0400 579010, email osmo.sik@gmail.com
Puusepänkatu 8, 59100 Parikkala
sihteeri Riitta Sainio:
040 5447 582, email: riitta.sainio@elisanet.fi
Vitsastie 18, 00390 Helsinki
Sari Mäkilä:
email: sari.makila@evira.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
jäsenasioiden hoitaja Hely Laine:
050 5376 386, email:
hely.laine@eurajokinetti.fi
Nummitie 16, 27150 Eurajoki
myyntituotteet ja käsityöt
Leila Hyttinen:
019-381121, 0400 417933
Heikkilänkulmantie 20, 09810 Nummi
Helmer Sailaranta:
050 3562 513, email: hsailaranta@gmail.com
Risupadontie 4 C 27, 00640 Helsinki
Seppo Sikiö:
email: seppo.sikio@pp.inet.fi
Minkinkuja 9, 55420 Imatra
Kaija Luoto:
040 186 9928, email: kaijaluoto@gmail.com
Haapaniemenkatu 12 A 69, 00530 Helsinki
sukututkimus Tauno Siitama:
0400 232 550, email: t.siitama@gmail.com
Virontörmänkatu 2 A4, 33310 Tampere
Nettisivut Reijo Mikkonen:
050 5680047, email:
reijo.mikkonen@linja.org
Haukantie 38, 04320 Tuusula

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

