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Hyvät Piristen suvun jäsenet,
tässäkirjeessä on puheenjohtajan tervehdys, tulevan kesän suku/vuosikokous (on yksipäiväinen)
sukuseuran hallituksen toiminnasta, jäsenmaksuasiaa, myyntiartikkelit ja yhteystiedot.

Puheenjohtajan tervehdys

Hyvät sukuseuralaiset, tervehdys täältä keväisestä Savonlinnasta. Hallitus 
kokoontui Siilinjärvellä Alpo Pirisen kotona 06.02.2016. Käsittelimme siellä 
tilinpäätös asiat ja kesän sukutapaamista. Hallituksen jäseniä, oli kiitettävästi 
paikalla eri puolelta maata Helsingistä, Rovaniemeltä ja siltä väliltä.
Kesän sukutapaaminen, Mikkelin Anttolassa Kyyhkylän kartanon kauniissa 
maisemissa 02.07.2016 kello 11.00 alkaen. Toivoisin runsasta osallistumista,
sukuseuran jäseniltä ja toivotan sukuseuran toiminnasta kinnostuneet, myös 
tervetulleiksi. Edelliset  puheenjohtajat, hallituksineen ovat tehneet  suuren työn, 
kootessaan suvun tietoja kirjoiksi, Sukututkijat ovat omalta kohdaltaan, keränneet 
aineistoa sukuhaaroittaan hyvin runsaasti. Sukututkimusta riittänee, vielä 
tulevaisuudessakin, koska tutkimattomia sarkoja löytyy.
Olisin mielissäni, jos saisimme hallitukseen uusia jäseniä erovuroisten tilalle,
nuoremista ikä luokista. Hallituksen toiminta on mielenkiintoista, saa tutustua eri 
sukuhaarojen sukulaisiin, tulee uusia tuttavuuksia  ja voi, jopa luoda liikesuhteita
sukulaisten kesken. Kesää odotellessa ja tapamisiin.

Terveisin puh.joht. URHO PIRINEN

Sukutapaamisen tietoja

Sukutapaaminen järjestetään Kyyhkylän Kartanossa Kyyhkyläntie 6 50700 Mikkeli,
02.07.2016  kello 11.00 kokoustila Anna, Hotelli Rustholli. Ilmoittautumismaksu 
aikuiset 10€/hlö maksetaan sukuseuralle ilmoittautumisen yhteydessä. Lounas 
24€/hlö lapset 1€/ikävuosi 12v. asti, maksetaan kassalle. Vaikka sukutapaaminen 



on yksipäiväinen, voi kyyhkylässä yöpyä omaan laskuun, sukuseuran nimellä on 
varattu muutama huone.
Hotelli Rustholli 2hh 120€/vrk ja kartano 2hh 100€/vrk. Yöpyä saa ennen tai 
jälkeen tapaamisen. Alustavasti Rusthollista 5huonetta ja kartanosta 3 huonetta, 
on varattu sukuseuran kokoukseen tuleville. Varaukset tehdään puh. 0440 203 320 
myyntipalvelu@kyyhkyla.fi  mainitkaa varausta tehdessä , että tulette Piristen 
sukutapaamiseen. Varaukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin kesäkuun alkupuolella.
Sukutapaamiseen ilmoittautumiset sihteerille,
15.06.2016 mennessä, henkilömäärä ja ruokaallerkiat, limoittautumiskaavake 
jäsenkirjeen mukana. TERVETULOA !

Piristen sukukokous 02.07.2016
Paikka KYYHKYLÄN KARTANO Kyyhkylä, Mikkeli
Huom. Sukukokouksen ohjelma, ennakkoilmoittautumislomake, hintatiedot, kokouspaikan 

yhteys ja  majoittumistiedot Kyyhkylässä ovat tarkemmin  tämän kirjeen liitteenä. 
Kokouspaikassa on mahdollisuus majoittua  ennen ja jälkeen kokouksen. 
Ennakkoilmoittautuminen / erityisruokavaliot  15.06.2016 mennessä.

Ohjelma
La  2.7.2016
klo 11:00 Tulo Kyyhkylään, ilmoittautuminen, kokoustilaan tutustuminen.
                        (ilmoittautumismaksu 10 € sisältää juhlakahvit)                                                                 
klo 12:00        Lounas.  24€/hlö                                                                                                                           
klo 13:00 Sukukokous, vuosikokous ohjelman mukaan.

klo 14:30 Päätöskahvi ja kotimatka alkaa. 

TOIMINTASUUNNITELMAT
vuosille 2017 ja 2018 suunnitelmien mukaan, kootaan sukuarkistoa, toivotaan Piristen eri 
ammateista kertovia artikkeleita ja jatketaan sukutarinoiden kokoamista, ja julkaistaan 
mahdollisuuksien mukaan kirja. Artikkelit ja henkilötarinat, sekä valokuvat voi lähettää sukuseuran 
toimihenkilöille.

HALLITUS
on kokoontunut viime jäsenkirjeen jälkeen 6.2.2016 Alpo Pirisen kotona Siilinjärvellä. Kokouksessa 
kuultiin viimevuoden tilinpäätös, joka oli 188,12 € ylijäämäinen.  Kuultiin vuoden 2015 
toimintakertomus, joka hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmat vuosille 2017 ja 2018, pohjana on 
aiempi toiminta, jotka päätetään tulevan kesän vuosikokouksessa.
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JÄSENMAKSUT
Piristen sukuseuran jäsenmaksu on 15 € henkilö- ja 25 € perhemaksu. Vuoden 2015 lopussa oli 107
jäsenmaksusuorituksista, joista 71 oli perhemaksua, 31 henkilömaksua ja kaksi 20 € suoritusta. Yksi
on kunniajäsen. Uusia jäseniä liittyi viisi. Kaksi vuotta jäsenmaksun maksamatta jättäneitä oli 15, 
heidät poistetaan postituslistalta.                                                                                                                     

         
Jäsenmaksun suoritus on kerran vuodessa:
saaja: Piristen sukuseura ry. 
saajan tili: FI69 5290 0220 3737 22.
Tilillepanossa tulee näkyä viitenumero, tai maksajan nimi ja osoite, jotta tiedetään keneltä maksu 
tulee.

MYYNTIARTIKKELIT

Kylpypyyhe 100X150 vaal.sin  hinta 43€.
pöytästandaari (pienoislippu) sukuvaakunalla 35 e kpl,
sukuviirejä (4 m) 70 € /kpl,
vaakunamukia 11 € /kpl,
vaakunakilpi sopii kiinnitettäväksi esim. ulko-oven viereen hinta 25 € /kpl,
vaakunapostimerkkiä 1,8 € / kpl,
Vaakunapinssi (rintamerkki) 10 €/kpl,
sukukirjat: Kaavin Piriset ja Kiteen Piriset jäsenhinta 30 € /kpl ja muut 35 €/kpl,
uusintapainatus: Enon Piriset, alehinta 10 €/kpl, uusintapainatuksessa valokuvien skannaus 
hieman epäonnistunut, 
Nilsiän Piriset – kirjoja on varastossa, hinta 13 € jäsenille, muille 17 €/kpl. 
Professori Kauko Pirisen luentolehtisiä Piristen muutosta Savoon ja Pohjois-Karjalaan 1 €/kpl.
Lähetyksissä postikulut lisätään kaikkiin yllä olevien tuotteiden hintoihin.
Yllämainittuja myyntiartikkeleita on varastossa, niitä saa tilata sihteeriltä:
Salli Pertämäki, Puronotko 2, 40930 Kinkomaa, salli.peramaki@luukku.com 
puh 0503758674.

Aurinkoista kevättä toivottaen
puheenjohtaja Urho Pirinen, sihteeri Salli Perämäki
Seiväsjärventie 43, 57810 Savonlinna Puronotko 2, 40930 Kinkomaa
puh. 050 5281345, 015 277878 puh. 0503758674
s-posti: korjaamo.pirinen@gmail.com salli.peramaki@luukku.com 
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Ilmoittautumislomake sukutapaaminen 02.07.2016 piriset

1. osallistujat                              aikuiset                            lapset

2. ruokailu                                   aikuiset                           lapset      ikä.

Varauksensuorittaja------------------------------------puh---------------------------

nimen selvennys-----------------------------------s_posti------------------------------

ruokavaliot.

Ilmoittautumiset 15.06.2016 mennessä.

Salli Perämäki

Puronotko 2   40930   Kinkomaa

salli.peramaki@luukku.com         puh.050 3758674
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