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Lönnmarkin sukuseura ry:n vuosikokous 28.8.2016 klo 12.00
Finlaysonin Palatsissa Tampereella
Rakas sukulainen!

31.5.2016

Kevät on jo pian vaihtumassa kesäksi ja kolmen kuukauden päästä on
sukuseuramme vuosikokouksen aika.
Meillä on ollut vaikeuksia sukuseuran nenttisivujen yhteyden kanssa, joten
en ole saanut päivitettyä niitä. Mutta nyt niiden pitäisi toimia ja pääsen
päivittämään. Käykäähän muutaman päivän päästä niitä katsomassa.
Vuosikokous 2016
Hallitus on valmistellut kevään aikana vuosikokousta ja olemme päätyneet
tällä kertaa pitämään kokouksemme Tampereella. Tamperehan on keskeinen
paikka ja sinne on suurimman osan kohtalaisen helppo päästä. Tampereella
on paljon nähtävää ja koettavaa – Näsinneula. Särkänniemi, Finlaysonin alue
ja paljon muuta. Sinne kannattaa lähteä koko perheen voimin.
Vuosikokouksemme pidetään Finlaysonin Palatsin Ravintolassa
(http://www.finlaysoninpalatsi.com/ravintola/ajankohtaista/
Se on keskellä Finlaysonin aluetta, jossa on useita taidenäyttelyjä ja paljon
muutakin nähtävää.
Kokouksemme jälkeen nautimme yhteisen lounaan ravintolassa. Lounaan
menu on liitteenä ja se maksaa 38€/henkilö. Timo Lönnmark tilasi edellisessä
sukukokouksessamme DNA-tutkimuksen isänsä, joka on Lönnmark, puolelta
ja hän on saanut tulokset tutkimuksesta ja on luvannut kertoa meille
tuloksista. Aarre Joensuu on myös teettänyt isänsä puolen DNA-tutkimusta
ja kertoo siitä. Joten mielenkiintoista kuultavaakin on tiedossa.
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Kokouksemme jälkeen on mahdollisuus tutustua Finlaysonin alueeseen
(http://www.finlaysoninalue.fi/)
Sukuseuramme vuosikokouksessa käsitellään sääntöjemme pykälässä 14
mainitut asiat. Kun nyt on ns. välivuosi, kokouksessa ei käsitellä pykälän 14
kohtien 7,8 ja 9 asioita eli ei valita hallitusta eikä muita yhdistyksen
virkailijoita. Sukukokouksessamme valitut virkailijat siis jatkavat.
Lähtekäähän joukolla mukaan Tampereelle.
Vuoden 2017 sukukokous
Hallitus on alkanut jo ensi vuonna pidettävän sukukokouksen valmistelun.
Olemme päättäneet pitää sen tällä kerta Länsi-Suomessa – joko Naantalissa
tai ihan Naantalin lähistöllä. Ajankohdaksi olemme sopineet 29.-30.7.2017.
Merkitsehän se jo kalenteriisi.
Jäsenet
Käykää läpi läheisiänne ja perheenne jäseniä – onko sukuumme tullut uusia
sukulaisia. Jos näin on, haluaisimme tietää sen, jotta saamme sukutaulut
pidettyä ajan tasalla. Myös sukuseuramme jäsenistön yhteystiedot elävät
koko ajan, joten ilmoitelkaahan myös muutokset yhteystiedoissa meille, että
saamme viestin kaikille perille.
Jäsenmaksut
Ja sitten jälleen kerran muistutus - jäsenmaksuja on vielä maksamatta! Mikäli
et ole vielä maksanut jäsenmaksuasi niin olisitko ystävällinen ja maksaisit.
Jäsenmaksuhan on 10€/jäsen ja sen voi maksaa sukuseuramme tilille FI12
1572 3000 3611 05 /Lönnmarkin sukuseura ry.
Tuotteet
Sukuseuramme hittituote on postimerkit. Essuja on kahta eri väriä – musta ja
valkoinen. Niitä on saatavana joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Pinssejä on
myös runsaasti jäljellä. Tuotteista lisää netti-sivuillamme www.lonnmark.fi.
Mikäli haluat sukuseuramme tuotteita itsellesi tai sukulaisillenne, voit tilata
niitä Elsa Ropposelta elsa.ropponen@helsinki.fi.
Tärkeää
Olemme myös FaceBookissa
https://www.facebook.com/lonnmarksukuseura?fref=ts. Tule
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sukuseuramme kaveriksi ja tykkäämään. Ja nettisivujemme osoitehan on siis
www.lonnmark.fi
Oheisessa liitteessä on tietoa Finnlaysonin Palatsista
http://www.finlaysoninpalatsi.com/ravintola/ajankohtaista/
Ilmoittautumiset vuosikokoukseemme pyytäisin tekemään 15.8 mennessä
joko hilkka.vahervuori@kolumbus.fi tai Rii.Ta@sci.fi. Ilmoita myös samalla
onko sinulla ruoka-allergioita.
Tervetuloa joukolla mukaan
Keväisin terveisin
Hilkka
Hilkka Vahervuori
Kivensyrjä 8A
FIN-02760 Espoo
Finland
mobile +358 50 5531480
hilkka.vahervuori@kolumbus.fi

