Sissosten Sukuseura
Ilomantsi

TIEDOTE 17.8.2018

Arvoisat sukulaiset!
Sissosten Sukuseuran sukukokous pidettiin 7.7.2018 Ilomantsissa Mekrijärven
Sissolassa. Paikalla oli kolmisenkymmentä sukuseuran jäsentä. Kokouksessa
käsiteltiin sukuseuran sääntömääräiset asiat. Samalla pidettiin myös Mekrijärven
Sissolan Kannatusyhdistys ry:n kokous.
Sukukokous valitsi sukuseuran puheenjohtajaksi Jaakko Hamusen Helsingistä ja
muiksi hallituksen jäseniksi Irma Väisäsen, Urpo Savinaisen ja Taisto Volotinen
Ilomantsista. Sukuseuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii Irma Väisänen.
Toiminnantarkastajana toimii Eija Makkonen Helsingistä.
Kiitoksia Unto ja Anja Kuittiselle sekä koko edelliselle hallitukselle
mittaamattoman arvokkaasta työstä Sissolan pirtin ja sukuseuran hyväksi.
Sissolan pirtti saatiin sukuseuralle vuonna 2016. Viime vuonna Simanan ja Iivanan
pirtteihin uusittiin pärekatot. Pihapiirin rakennusten kattojen uusimista on tarkoitus
jatkaa ensi vuonna. Tarkoitus on lisätä Sissolan näkyvyyttä ja käyttöä erilaisiin
tapahtumiin ja vierailuihin. Vierailut Sissolaan kannattaa sopia sihteerin kanssa
etukäteen. Sissolaa myös vuokrataan perhejuhliin ja tapahtumiin.
Vuoden 2018 aikana on tarkoitus uusia sukuseuran www-sivut. Kauneimpia
joululauluja lauletaan Sissolassa 2.12.2018 klo 15.00 alkaen. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja tapahtumista sihteeriltä, sukuseuran www-sivuilta tai Sissolan Facebookryhmästä https://www.facebook.com/groups/1684273991877959/.
Tämän tiedotteen mukana ovat myös jäsenmaksulaput, joilla voi maksaa
jäsenmaksut aina seuraavaan kokousvuoteen asti 30.9.2018 mennessä. Jäsenmaksu
vuosilta 2018 – 2020 on yhteensä 60 euroa. Opiskelijoilta maksu on vain 30 euroa.
Jäsenten alle 18-vuotiaiden lasten ei tarvitse jäsenmaksua maksaa. Pyytäisin Sinua
vielä mainitsemaan maksun viesti -kentässä erikseen, mikäli maksat useampien
jäsenten maksun kerralla. Voit myös maksaa jäsenmaksun vuosittain 30.9. mennessä
20 euron erissä (opiskelijat 10 euron erissä).
Sukuseuran jäseneksi voi ilmoittautua puheenjohtajalle, sihteerille tai hallituksen
jäsenille.
Nyt voit antaa sukuseuran jäsenyyden lahjaksi esimerkiksi nuoremmalle
sukulaisellesi. Koetetaan näin saada nuorempiakin sukulaisia mukaan sukuseuran
toimintaan ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnettamme. Kun olet varmistunut, että
lahjan saaja haluaa liittyä sukuseuraan, ilmoita sihteerille jäseneksi liittyvän
yhteystiedot, haluamasi lahjakortti (kesä/talvi) ja maksatko ainaisjäsenyyden (600 €)
vai jäsenmaksun vuosiksi 2018-2020 (60 €). Saat paluupostissa lahjakortin ja
tilisiirtolomakkeen. Tässä hyvä vaihtoehto esimerkiksi aineettomaksi joululahjaksi!

Lahjakortit:

Toivotan kaikille miellyttävää ja hyvää syksyn alkua!

Jaakko Hamunen
puh. 050-5742102, sähköposti: jaakko.hamunen@kolumbus.fi

Sihteeri:
Irma Väisänen
Markunvaarantie 14, 82900 Ilomantsi
puh. 045 261 6601, sähköposti: irmavaisanen09@gmail.com

