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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, pakkas-kelin merkeissä, kevättä ja kesää odotellessa. Kesällä
meillä on sukutapaaminen Kouvolassa kesäkuun alkupäivinä toivon, että saisimme koolle runsaan joukon sukulaisia.
Jäsenkirjeessä on tietoa ohjelmasta, ilmoittautumisesta. Ari
Kolehmainen pitää sukukokouksessa esitelmän missä sukututkimus meidän osalta menee tällä hetkellä. Sukukokoukseen ilmoittautumiset tehdään Erkki Sillanpäälle ja Urho
Piriselle tiedot löytyvät ilmoittautumis sivulta, ilmoittautumisen takaraja on 03.05.2018, ilmoittautumisia otetaan vastaan heti silloinkin, kun tämä lehti on luettavissa. Sukuviestilehdessä on myös ilmoitus sukukokouksen pitopaikasta ja
ilmoittautumis ohjeet.
HYVÄÄ KEVÄTTÄ JA TAPAAMISIIN
PUH.JOHT. URHO PIRINEN

Hallitus kokoontui viime jäsenkirjeen jälkeen 23.02.2018 Jyväskylässä, missä käsiteltiin tilinpäätös vuodelta 2017, laadittiin toimintasuunnitelma 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 nostettu, perhejäsenmaksu 30€ ja yksilöjäsenmaksu 20€.

Piristen sukuseura ry
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
Päivällinen Verlan makasiinikahvilassa
-lohikeitto

Klo 16.30

Klo 17.30
Klo 18.00

Paluu hotellille Valkealan kautta
Tutustuminen Suomen Puotimuseoon
Valkealan museoalueella
Lauantain ohjelma
yht. 50,-/hlö
Yöpyminen

Sunnuntai
Klo 7—9
Klo 9.30 -11.30

Klo 11.30
Klo 12.15—14
Klo 14

112,-/2hlö/ huone
85,-/1hlö/huone

Aamiainen
Opastettu tutustuminen jalan Kouvolan vanhaan
kasarmialueeseen, lähtö hotellilta klo 9.30
Paluu hotellille 11.30
Lounas
Huoneiden luovutus
Sukukokous
Kahvi
Sunnuntain ohjelma

yht. 35,-/hlö

Täsmennykset ohjelmaan:
Lauantaina ilmoittautuminen alkaa klo 11. kokoustilassa.
Kahvitus klo 12.30 —13. voidaan aikaistaa, koska Verlaan pitää lähteä hotellilta klo 14.
Kirjautuminen ja majoittuminen klo 13—14 sikäli kun huoneet ovat saatavilla. 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 museoalueella 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 vanhaan 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.

Myyntiartikkelit
kylpypyyhe 100x150 cm vaaleansininen, hinta 43 €, sukuvaakunalla ja nimellä varustettu tilava huopakassi 32 €/kpl, pöytästandardi 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, uusintapainatus 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 pikeepaidat tilataan puh.joht. Urho Piriseltä ja muut varastossa olevat
myyntiartikkelit sihteeriltä. Molempien yhteystiedot löytyvät jäsenkirjeestä.
Sukuseurasta kevätterveisin
Puheenjohtaja Urho Pirinen
Seiväsjärventie 43, 57810 Savonlinna
puh. 050 5281345, 015 277878
korjaamo.pirinen@gmail.com

Sihteeri Salli Perämäki
Puronotko 2, 40930 Kinkomaa
puh. 050 3758674
salli.peramaki@luukku.com

Kaikki tuotteet ovat
arvokkaita lahjoja
suvun jäsenten
merkkipäivinä.

