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JÄSENMAKSUT 2018
Vuoden 2018 jäsenmaksu on 15 euroa perhekunnalta. Suositeltu eräpäivä on 30.4.2018.
Jos haluat maksaa ainaisjäsenmaksun, niin se on 150 euroa perhekunnalta.
Jäsenmaksu tulee maksaa sukuseuran pankkitilille FI20 4600 0010 8003 38 Säästöpankki Optia.
Ilmoita maksun yhteydessä, kenen jäsenmaksusta on kyse (nimi, osoite ja sähköposti).

KESÄRETKI LAUANTAINA 30.6.2018
Kesäretken kutsu on tämän tiedotteen liitteenä. Kesäretki suuntautuu Heinäveden Valamon
luostariin ja Varistaipaleen kanavalle. Ilmoittauduthan ajoissa, mukaan mahtuu 86 osanottajaa.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET JA MUUTTUNEET YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen muutokset ilmoitetaan sihteeri Armi Rautiaiselle armi.rautiainen@pp.inet.fi tai
puh. 040-514 4910.
Jos et saanut tätä tiedotetta sähköpostilla, niin sinulta puuttuu sähköpostiosoite
jäsenrekisteristämme. Toivomme, että ilmoitat sähköpostiosoitteesi sihteerille sujuvan
tiedottamisen ja postimaksujen vuoksi.

SEURAN KOTISIVUT
Sukuseuran kotisivuilta www.soinistensukuseura.fi löydät mm. hallituksen yhteystiedot ja
yhdistyksen lehdet. Lisäksi kotisivuille on lisätty maaliskuun 2018 aikana uusia artikkeleita
Kirjoitukset-päävalikkoon.
Toivomme jäsenistön lähettävän aktiivisesti uusia artikkeleita valokuvineen tallennettavaksi
kotisivuille. Nämä lähetetään Juha Rautiaiselle, jonka yhteystiedot ovat sukuseuran kotisivuilla
Yhteystiedot-päävalikossa.

SOINISTEN SUVUN SUKUTUTKIMUS, MUISTITIKKU
Kuvaus muistitikusta ja sen ennakkotilausohjeet ovat sukuseuran kotisivuilla Sukututkimuspäävalikossa.

Kevätterveisin
Eeva Soininen
Soinisten sukuseuran puheenjohtaja

KUTSU

Soinisten sukuseura ry:n kesäretki Heinäveden Valamon luostariin
ja Varistaipaleen kanavalle
Aika: lauantai 30.6.2018
Tapaamme Valamossa klo 9.15. Laivamatka Sergeillä aloitetaan Valamon laiturilta klo
9.30, josta seilaamme esi-isien soutureittejä pitkin Varistaipaleen kanavalle. Laivalla opas
kertoo alueen historiasta, ja nautimme kahvin ja teen kera suolaista ja makeaa.
Varistaipaleella rantaudumme ja vierailemme kanavan museossa.
Risteily kestää n. 3,5 tuntia. Valamoon saavuttuamme nautimme ravintola Trapesan
noutopöydän antimista. Ruokailun jälkeen klo 15 ohjelmassa on opastettu Valamon
kävelykierros, joka kestää n. 1,5 tuntia.
Päiväretken hinta: 52€/aikuinen ja 25€/4-14 vuotiaat.
Maksutiedot: Soinisten sukuseura ry, tilinumero: FI20 4600 0010 8003 38, viesti: ”Retki
Valamoon 2018” sekä osallistujan nimi. Maksu suoritetaan ennakkoon ti 22.5. mennessä.
Sitovat ilmoittautumiset Eevalle ti 22.5. mennessä, p. 050 356 6227 tai
s-postitse: eeva.a.soininen@gmail.com. Ilmoitathan samalla erikoisruokavaliosi.
Mikäli haluat omakustanteisesti yöpyä Valamossa, ota yhteyttä Valamon myyntipalveluun,
p. 017 570 111 tai myyntipalvelu@valamo.fi. Kauempana n. 80 km päässä on myös
yöpymismahdollisuus: J-P Kalamatkat, p. 0400 377 560.

Olisipa kiva nähä - olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Toivottaa,
Soinisten sukuseuran hallituksen puolesta
pj Eeva Soininen

