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• Jäsenkirje 1/2018, Savonlinnassa 23.03.2018

Hyvät Piristen suvun jäsenet.

Tässä kirjeessä on puheenjohtajan tervehdys, sukuseuran 
kesän 2018 ilmoittautumis tiedot, ohjelmasta, hallituksen 
toiminnasta, myyntiartikkelit ja yhteystiedot.

Puheenjohtajan tervehdys.

Hyvät sukuseuralaiset, terveiset täältä Savonlinnasta, pak-
kas-kelin merkeissä, kevättä ja kesää odotellessa. Kesällä 
meillä on sukutapaaminen Kouvolassa kesäkuun alkupäivi-
nä toivon, että saisimme koolle runsaan joukon sukulaisia. 
Jäsenkirjeessä on tietoa ohjelmasta, ilmoittautumisesta.  Ari 
Kolehmainen pitää sukukokouksessa esitelmän missä suku-
tutkimus meidän osalta menee tällä hetkellä. Sukukokouk-
seen ilmoittautumiset tehdään Erkki Sillanpäälle ja Urho 
Piriselle tiedot löytyvät ilmoittautumis sivulta, ilmoittautu-
misen takaraja on 03.05.2018, ilmoittautumisia otetaan vas-
taan heti  silloinkin, kun tämä lehti on luettavissa. Sukuvies-
tilehdessä on myös ilmoitus sukukokouksen pitopaikasta ja 
ilmoittautumis ohjeet.

HYVÄÄ KEVÄTTÄ JA TAPAAMISIIN

PUH.JOHT. URHO PIRINEN





Hallitus kokoontui viime jäsenkirjeen jälkeen 23.02.2018 Jyväsky-
lässä, missä käsiteltiin tilinpäätös vuodelta 2017, laadittiin toimin-
tasuunnitelma vuosille 2019 ja 2020.

Laadittiin, myös talousarvioehdotus vuosille 2019 ja 2020.
Tarkemmat tiedot sukukokouksessa kesällä 6/2018.

Jäsen maksut ovat samalla tasolla ,kun viimevuodelle, oli nostet-
tu, perhejäsenmaksu 30€ ja yksilöjäsenmaksu 20€.



Sukutapaaminen ja -kokous Kouvolassa 9. – 10. 6. 2018
Hotelli Vaakuna       Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola    

Lauantai
Hotelli Vaakuna     
Klo 11 - 13 Ilmoittautuminen,
 tuloinfo ja kahvi                                      

Klo 13.30 Majoittuminen            
                      
Klo 14 Lähtö bussilla Verlaan    

Klo 15 - 16 Opastettu kierros Unescon                   
 maailmanperintökohteessa  
Klo 16.30 Päivällinen Verlan makasiinikahvilassa                              
 -lohikeitto                                                                                          
             
Klo 17.30 Paluu hotellille Valkealan kautta
Klo 18.00 Tutustuminen Suomen Puotimuseoon   
                                Valkealan museoalueella 
                                                 Lauantain ohjelma          yht. 50,-/hlö         
                                                                                                             
 Yöpyminen                               112,-/2hlö/ huone 
                                                                                     85,-/1hlö/huone           
Sunnuntai
Klo   7—9 Aamiainen
Klo  9.30 -11.30 Opastettu tutustuminen jalan Kouvolan vanhaan 
 kasarmialueeseen, lähtö hotellilta klo 9.30
 Paluu hotellille 11.30
Klo 11.30 Lounas                                                  
 Huoneiden luovutus
Klo 12.15—14 Sukukokous
Klo 14 Kahvi                                                     
                                           
                                                  Sunnuntain ohjelma       yht. 35,-/hlö

Piristen sukuseura ry



Täsmennykset ohjelmaan:
Lauantaina ilmoittautuminen alkaa klo 11. kokoustilassa.
Kahvitus klo 12.30 —13. voidaan aikaistaa, koska Verlaan pitää lähteä ho-
tellilta klo 14.
Kirjautuminen ja majoittuminen klo 13—14 sikäli kun huoneet ovat saata-
villa. Hotellissa on varattu tila matkatavaroille ja pukeutumiseen. 

Verlan maailmanperintökohteessa on opastettu kierros klo 15 alkaen. Tähän 
sisältyy tehdasta esittelevä elokuva. Kierros kestää tunnin. Tämän jälkeen 
on varattu makasiinikahvilasta lohikeitto -lounas. 

Paluumatka voidaan ajaa Valkealan kautta ja poiketa Valkealan museoalueel-
la ja tutustua Suomen Puotimuseoon. Opastus reitin varrella ja museossa. 

Paluu hotellille 19.30

Sunnuntaina aamiaisen (klo 7.30—9.30) jälkeen ohjelmassa on opastettu 
tutustuminen jalan klo 9.30 – 11.30 Kouvolan vanhaan, yli sata vuotta van-
haan kasarmialueeseen.

Sunnuntain lounas alkaa klo 11.30 ja kokous voidaan aloittaa heti lounaan 
jälkeen viimeistään klo 12.15:

Ohjelma
Karjalaisten laulu
Puheenjohtajan tervehdys
Sukututkija Ari Kolehmaisen esitelmä
Kokous

Päätöskahvi

Ilmoittautuminen ja maksut

ERKKI SILLANPÄÄ  PUH. 0503457961  erkki.sillanpaa@pp.inet.fi 

URHO PIRINEN PUH. 050 2581345 
Ilmoittautumismaksu ja päiväkohtainen maksu
maksetaan yhdistyksen tilille FI6952900220373722.

Hotellihuoneet varataan ennakkoilmoittautumisien perusteella yhteisesti, 
mutta yöpyjä maksaa huoneen poislähtiessä.







Kaikki tuotteet ovat 
arvokkaita lahjoja 

suvun jäsenten 
merkkipäivinä.

Myyntiartikkelit
kylpypyyhe 100x150 cm vaaleansininen, hinta 43 €, sukuvaaku-
nalla ja nimellä varustettu tilava huopakassi 32 €/kpl, pöytästan-
dardi pienoislippu sukuvaakunalla 35 €/kpl, sukuviirejä (4m) 70 
€/kpl, vaakunamuki 11 €/kpl, vaakunakilpi sopii kiinnitettäväksi 
ulko-oven viereen 25 €/kpl, vaakunpinssi (rintamerkki) 10 €/kpl, 
pikeepaitoja sukuvaakunalla keltainen miesten ja naisten kokoja 
m ,x, l, hinta 27 €/kpl.

Sukukirjat
Kaavin Piriset ja Kiteen Piriset jäsenhinta 30 €/kpl, ja  muut 35 €/
kpl, Nilsiän Piriset jäs.hinta 14 €/kpl, muut 17 €/kpl, uusintapaina-
tus Enon Piriset 3kpl hinta 10 €/kpl (valokuvien painatus hieman 
epäonnistunut), professori Kauko Pirisen luentolehtinen Piristen 
muutosta Savoon ja Pohjois-Karjalaan hinta 1 €/kpl.  

Lähetyksissä postikulut lisätään kaikkien yllä olevien tuotteiden 
hintoihin.

Kylpypyyhkeet, Piristen vaakunalla varustetut kassit ja pikeepai-
dat tilataan puh.joht. Urho Piriseltä ja muut varastossa olevat 
myyntiartikkelit sihteeriltä. Molempien yhteystiedot löytyvät jä-
senkirjeestä.

Sukuseurasta kevätterveisin 
Puheenjohtaja Urho Pirinen Sihteeri Salli Perämäki
Seiväsjärventie 43, 57810 Savonlinna Puronotko 2, 40930 Kinkomaa   
puh. 050 5281345,  015 277878 puh.  050 3758674
korjaamo.pirinen@gmail.com  salli.peramaki@luukku.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU <FEFF004B006F00700069006A0079007600E4006E0020007000610069006E006F006B0065006C0070006F0069006E0065006E0020007000640066002D0074006900650064006F00730074006F>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


