
ILVOSTEN SUKUSEURA R.Y.   KUTSU SUKOKOUKSEEN  30.04.2018 

Pirttilahdentie 6 82430 Puhos 

 

Arvoisat Ilvosten sukuseuran jäsenet! 

 

1. SUKUKOKOUS 2018 

Ilvosten sukuseuran XXVIII sukukokous pidetään lauantaina 21.07.2018 Kukkolan tilalla,  

Kukkola-salissa, os. Vanha Valtatie 70, Joensuu 

alkaen klo 12.00 ruokailulla, ilmoittautumiset klo 11.30 juhlapaikalla.  

Varsinainen kokous alkaa klo 13.00 

Kokouksen jälkeen on Antti Kukkosen kotimuseon esittely ja tutustuminen puutarhaan, Antin 

arboreetumiin sekä muistomerkkiin. (Tämän oheisohjelman vuoksi jätämme nyt arpajaiset pois,) 

Esillä myös taitelija Tarja Malisen keraamisia veistoksia ja valokuvia. 

 

2. JÄSENMAKSUT VUODELTA 2017 ja 2018 

Henkilöjäsenmaksu on 15 € vuosi, voi maksaa myös kahden vuoden maksuna 30 €, koska viime 

vuonna emme perineet jäsenmaksua, muutamat henkilöt olivat maksaneet sen vapaaehtoisesti, tai 

100 € 10 vuotta sukuseuran tilille FI35 5153 0450 0285 47 

 

3. OSALLISTUMISMAKSU SUKUKOKOUKSEEN 

Sukukokouksen osallistumismaksu on 25,00 e/aikuinen ja 12,00 e/ 2-10 vuotias lapsi, alle 2-

vuotiaat ilmaiseksi, maksetaan 15.7. mennessä sukuseuran tilille, voi maksaa yhdessä 

jäsenmaksun kanssa, kun mainitsee viestissä: jäsenmaksu ja kokousmaksu x henkilömäärä tai 

kokouspaikalla käteismaksuna. Maksu sisältää ruokailun, museo-opastuksen ja kokousmateriaalin. 

 

4. HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET 

Hallituksesta ovat erovuorossa Seppo Ilvonen, Ritva Kakkonen ja Kirsti Pasanen lisäksi Anita 

Hirvonen on pyytänyt eroa hallituksesta, jolloin on valittava neljä uutta jäsentä 

Sukuseuralle on saatava myös uusi puheenjohtaja! Nykyisistä hallituksen jäsenistä kukaan ei ottanut 

vastuulleen puheenjohtajan tehtäviä. 

 

5. ILVOSTEN SUKUTUTKIMUS JA SUKUKIRJA 

Kunniapuheenjohtaja Ahti Ilvosen puheenvuoro 

 

6. VAPAA SANA – TUO ESILLE OMA TARINASI! 

Toivomme, että osallistujista löytyisi henkilöitä, jotka haluavat tuoda esille jonkun sukuun liittyvän 

tarinan, muiston, musiikkiesityksen tai jonkun suvun perintöesineen, jonka historiasta haluavat 

kertoa kuulijoille. Voit mainita asiasta kokoukseen ilmoittautuessasi tai vaikka kokouspaikalla. 

 

7. KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen kokoukseen 06.07.2018 mennessä Kirsti Pasaselle, Kivilahdentie 129, 81450 

HUHUS, puhelin: 040 5908117 tai sähköpostilla: kirsti.pasanen2@gmail.com  

Mainitse montako henkeä tulee, aikuiset ja lapset alle 10 v sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat, 

ruuaksi olemme varanneet Kukkolan lihakeiton lisukkeineen ja päiväkahville vadelmapiirakan. 

 

8. Kukkolassa on avara piha-alue lasten touhuilua varten sekä joitakin kotieläimiä ja hevostalli. Jos 

on kiinnostusta hevosajeluun, niin sellaisen voi tilata, mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. 

Hevosajelu on maksullinen.  Voit tutustua paikkaan etukäteen osoitteessa: www.kukkolantila.fi 

Huom! Tämä kokouskutsu toimitetaan ainoastaan sukuseuran jäsenille, mutta sanaa saa levittää 

myös muille Ilvosiin kuuluville henkilöille. 

 

Tervetuloa sukukokoukseen! Toivoo sukuseuran hallitus 

mailto:kirsti.pasanen2@gmail.com
http://www.kukkolantila.fi/

