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Tämä on Erkkilän sukuseura ry:n jäsentiedote
Erkkilääset sukujuhlasta ja -kokouksesta
Tiedote toimitetaan sähköisessä muodossa sukuseuran jäsenille. Erkkilän suvun kotisivuille pääset klikkaamalla seuraavaa osoitetta:
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14.00
15.00
Puheenjohtajan tervehdys
16.00
Erkkilän suvun 14. sukujuhla on tulossa, sitä vietetään kansanomaisesti
18.00

www.erkkilansuku.fi .

sanottuna Kauhavan Lentosotakoulun tiloissa, joka on viralliselta nimeltään LSK Business Park. Juhlan aika on 23.7.2022. Jäljempänä tässä jäsentiedotteessa tarkemmin juhlan ohjelma ja muut tiedot ilmoittautumisesta ja muusta juhlan kulusta.
Olemme valmistelleet juhlaa pidemmän aikaa tehdäksemme juhlasta Erkkilän sukua yhdistävän tapahtuman ja varanneet ohjelman lomaan aikaa
sukulaisilla tavata tuttuja ja ennestään tuntemattomia sukulaisia kaikessa
rauhassa.
Sukujuhlan ohjelma noudattaa perinteistä kaavaa, kuitenkin sukukokouksen pyrimme toteuttamaan suhteellisen nopeasti ja varaamaan aikaa muuhun ja niinpä pyydämmekin ehdotuksia henkilövalinnoiksi ennen kokousta sukutoimikunnan jäsenille, sukutoimikunta toimii eräänlaisena valintatoimikuntana. Sääntöjen mukaan kaikki paikat ovat käytettävissä, sillä
kaikki ovat erovuorossa, mutta ei kaikkia varmaankaan ole viisasta kerralla vaihtaa. Paikkoja on seuraavasti: Suvun vanhin, suvun esimies, sukutoimikunnan puheenjohtaja ja pääemäntä sekä ehdottamamme 8 sukutoimikunnan jäsentä nykyisen 10 sijaan. Suvun vanhin on tässä vaiheessa
hakusessa, suvun esimies Jaakko Numminen on edelleen käytettävissä.
Sukutoimikunnan puheenjohtajaksi on lupautunut Hannele Suvanto ja
pääemäntää haetaan vielä. Sukutoimikunnassa ovat lupautuneet jatkamaan Timo Erkkilä, Johanna Niemi, Leena Rantala ja Leena Rintala. Joten
tehkää ehdotuksia. Haluan painottaa, että valinnat tekee Erkkilän sukuseura ry:n yleinen kokous, sukutoimikunta pyrkii kokoamaan ajatukset
sujuvan kokouksen kulun takaamiseksi.
Sukutoimikunnan toimintaa on kuluvana viisivuotis -kaudella hankaloittanut EU:n henkilösuoja asetus, jonka tulkinnat ovat olleet epäselviä seuraavan sukukirjan tekemistä ajatellen, emmekä ole siksi tehneet uutta sukukirjaa. Sen takia emme ole myöskään saaneet tuloja myynnistä, joten
varallisuutemme on ehtynyt. Juuri viime aikoina tilanteeseen on tullut selkeyttä ja voimme taas suunnitelle seuraavaa sukukirjaa, aineistoa meillä
kyllä on melkein kaksinkertainen määrä viimeiseen kirjaan nähden, nähtäväksi jää paljonko siitä karsiintuu pois. Kokoammekin informaatiota ja lisäyksiä aktiivisesti, joten muistakaa käydä tiedonkeruupisteellä.
Tervetuloa hyvät sukulaiset ensi kesän sukujuhlaan, viettämään rentoa
päivää lakeudelle. Myöskin juhlapaikalla on tilaa olla vähän väljemmin,
niin ettei koronastakaan ole niin suurta vaaraa.
Antti Mantere, Erkkilän sukuseura ry:n pj.

Sukujuhlan ohjelma
Juhla- ja kokouspäivämäärä on 23.7.2022
10.30 Vastaanotto ja ilmoittautuminen juhlapaikalla alkavat
11.00 Ruokailu alkaa
12.30 Sukujuhla:
o Avaus puheenjohtaja Antti Mantere
o Seppelpartion lähetys talvi- ja jatkosodan sankarien muistomerkille
o Hartaushetki pastori Ulla Latomäki
o Lento SK:n historian esittely: Perinneyhdistyksen pj. Olli Nieminen
o Musiikkia
o Juhlapuhe, lääkintäkenraali Timo Sahi
o Musiikkia

Suvun esimiehen ministeri Jaakko Nummisen tervehdys
Vapaa sana
Päätössanat Hannele Suvanto
Yhteislaulua (Vaasan marssi tai Maamme)

Kahvitauko
Erkkilän suvun varsinainen sukukokous alkaa
Sukulaisten tapaamista ja vapaata seurustelua
Tilaisuus päättyy ja tila suljetaan

Ilmoittautuminen sukujuhlaan ja ilmoittautumistavat
Ilmoittautuminen päättyy 31.5.2022, Helpointa on ilmoittautua netin kautta
soitteessa: http://www.bit.ly/erkkilat2022. Ilmoita jokainen osallistuja erikseen. Ilmoittautua voi myös puhelimella: Johanna Niemi n:ro 050 353 7557.

Osallistumisien hinnat ja maksaminen
Maksu on 45 €/aikuinen, lapset 4-14 v./15 €. Maksua varten lähetetään perheittäin yksi maksulomake s-postilla tai kirjeitse, joilla ei ole s-postia käytössä. Maksun eräpäivä on 20.6.-22.
Mikäli juhla joudutaan perumaan viranomaismääräyksen johdosta tai
muista syistä, palautetaan maksetut maksut.
Mikäli sukujuhla joudutaan perumaan, järjestetään sääntömääräinen sukukokous kuitenkin kuluvana vuonna erikseen ilmoitettavassa paikassa
ja aikana.
Varaa ja maksa itse suoraan tarvitessasi majoitusta läheisestä Lentohotellista https://www.lentohotelli.fi/majoitus/ tai puh 050 463 7515

Kartta juhla-alueesta

Kartta alueelle tulosta eri pääteiltä

