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                    Oulussa 07.12.2017

 
 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
 

Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään 7. heinäkuuta 2018 klo 16. Kokouspaikkana on
Luotsihotelli, Marjaniementie 783, Hailuoto 90480.
 
ILMOITTAUTUMISMAKSU SUKUKOKOUKSEEN on 15,00 €/ hlö, joka on maksettava viimeistään
25.05.2018 tilille Hailuodon Osuuspankki FI60 5030 0740 0071 85.
 
Kokoukseen osallistuville ei järjestetä sukuseura toimesta majoitusta eikä kuljetuksia. Kahvi- ja
lounaspaikkoja on tarjolla kokoukseen osallistujille Huikun lauttasatamasta Marjaniemeen saakka.
 
Ilmoittautumismaksulla katetaan vain kokouksen järjestelykulut. Kaikki välipalat sekä päivällinen
Luotsihotellissa vuosikokouksen jälkeen osallistujien omalla kustannuksella.
 

Kokouspäivien ohjelma
 
Lauantai 7.7.2018
 

Vierailukohteet Sukukokoukseen osallistujia pyydetään kokoontumaan klo
13 mennessä Hailuodon Panimo Oy:n edustalle, Luovontie 231

 
Jo aiemmin paikalle saapuvilla on oivallinen tilaisuus tutustua samassa

pihapiirissä sijaitsevan Luovon Puojin toimintaan.
 

klo 13:00  Olutpanimo Hailuodon Panimo Oy


klo 14:00 Jäkälänjalostusyritys Polarmoss Oy, Viinikantie 48
 
Vuosikokous Luotsihotellissa, Marjaniementie 783

 
klo 16:00-17:30 Vuosikokous

Jos kokoukseen jälkeen päivälliselle osallistujia on vähintään 50
henkilöä, on hotellin ravintola Aava varattu yksityistilaisuutena
kokousvieraille klo 16 alkaen klo 22 saakka.
Jos ruokailijoita ravintolassa on vähemmän kuin em. 50 henkilöä,
vuosikokous, ruokailu ja sitä seuraava historioitsija Teemu
Keskisarjan alustus järjestetään hotellin Nuotta-kabinetissa.

 
klo 18:00 Päivällinen

Päivällinen noutopöydästä omakustanteisena, hinta n. 25 €/hlö
vuoden 2017 hintatietojen mukaan.

 
klo 19:00 Historioitsija Teemu Keskisarja: Alustus aiheesta ”Isonvihan vaikutus

Kujalan suvun historiassa”.
Yleisön kysymykset ja keskustelu  
Vapaata seurustelua. 


Ilmoita ruoka-allergioista ja muista erikoisruokavalioista kirjallisesti tällä lomakkeella, jotta
hotelli voi niihin asianmukaisesti varautua. _____________________________________ /
hlöä                   

                              
Sunnuntai 8.7.2018
 

klo 10:00 Jumalanpalvelus Hailuodon kirkossa



klo 10:00 Jumalanpalvelus Hailuodon kirkossa
Mikäli esim. kesälomajärjestelyistä johtuen jumalanpalvelusta ei
tuolloin pidetä, kokoonnumme hautausmaakierrosta varten kirkon puoleiselle
portille klo 11.                

 
klo 11:00 Hautausmaakierros. Oppaana Markku Piekkola           

 
Vierailukohde
 
klo 13-14 Toikki, Pölläntie 153 

 


 
 
Ilmoittautuminen 25.5.2018 mennessä: Osallistumme päivälliselle 07.07.2018         ____ / hlöä

         
 
 
Allekirjoitus           _________________________
 

Nimen selvennys     _________________________
 

Paikka ja aika          _________________________           ___  ___  2017/2018
                                                                     
Lisäksi:
Jos et ole vielä ilmoittanut sähköpostiosoitettasi sukuseuralle, niin tee se tässä. Saat jatkossa sukuseuran kirjeet
sähköpostiisi. Sähköpostiosoitteeni on: _________________________________
 
Verkkosivuilla www.kujalannurkka.fi tietoa sukuseurasta ja sen toiminnasta.
 
Vuosijäsen:  
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi? Jos et, niin tee se mahdollisimman pian. Jäsenmaksu (5 €/a)
maksetaan v. 2012 sukuseuran kokouksen päätöksellä 3 vuoden jaksoissa kertamaksuna, so.15 €/3a.
Jäsenmaksut maksetaan tämän kirjeen alussa mainitulle tilille.
 
Ilmoittautumiset sukukokoukseen tällä lomakkeella: 
Postitse osoitteella:       Maija-Liisa Pukinkorva          Kirkkokatu 7, 90100 OULU         tai
Sähköisesti osoitteella:  info@kujalannurkka.fi

 
Kokoukseen voi osallistua, vaikka ei ole nyt vielä sukuseuran jäsen maksamalla jäsenmaksun ja
ilmoittautumismaksun 15 €/hlö em. pankkitilille.
 
 
 
 

 Sydämellisesti TERVETULOA sukutapaamiseen!
 
 

Markku Sipilä  Maija-Liisa Pukinkorva
 Hallituksen pj       Rahastonhoitaja

KUJALAN NURKAN ISÄNTIEN JÄLKELÄISET RY Rek. N:o 159769

Puheenjohtaja Markku Sipilä Rahastonhoitaja Maija-Liisa Pukinkorva

Kansankatu 64 as 19 Kirkkokatu 7

90120 OULU 90100 OULU


