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Vuosikokous kutsu 
Hutrin sukuseura ry:n vuosikokous pidetään 22.5.2010 klo 12.00 Riihimäellä.  
Paikkana on Riihimäen Lasimuseo. Kokouksessa käsitellään sukuseuran 
sääntömääräiset asiat. 
 
Sukutapaaminen kesällä 2010 
Keväällä 2010 kokoonnumme viettämään sukutapaamistamme ja vuosikokousta 
22.5.2010  Riihimäen Lasimuseolla. Lounasruokailuun on varattu Lasimuseon 
kahvila klo 11.00-12.00. Ruokailu seisovasta pöydästä omakustannushinta on 9,5 € 
Kokous alkaa  klo 12.00 Lasimuseon luentosalissa. 
Kokouksen jälkeen klo 14.15 on opastettu käynti Lasimuseossa, kesto noin 45 min. 
Viereiseen Metsästysmuseoon Lasimuseossa käyneet saavat lipun puolella hinnalla.  
Sukuseuran tarjoama kahvitilaisuus on Lasimuseokierroksen jälkeen noin 15.30 
Lasimuseon kahvilassa. Kahvila on avoin yleisölle kokopäivän. Jaamme kahviliput 
kokouksessa. Lasimuseo http://www.suomenlasimuseo.fi/Suomen-
Lasimuseo/Etusivut/Kahvila-ravintola/ 
 
Ilmoittauminen 
Sukuseuran esimies Risto Hutri ottaa vastaan ilmoittautumiset sukutapaamiseen ja 
ruokailuun. Ilmoittaudu 10.5.2010 mennessä  puh 0400981627 ja email: 
ristohutri@hotmail.com. Voit ilmoittautua myös netin kautta kirjoittamalla viestisi 
kotisivujen vieraskirjaan. Nimi ja henkilömäärä. Sukuseuran kotisivut osoitteessa: 
http://suvut.genealogia.fi/hutri/  
Kotisivut ovat ahkerassa käytössä. Laskin näyttää tiedotetta laatiessa 2463 kävijää. 
Muutamme vieraskirjan nimikettä kevään aikana. Keskustelu palsta, mitä siul kuuluu 
tai jokin muu naseva nimi.  
 
Karjalan matka  
Sukuseura suunnittelee matkaa Karjalaan heinäkuun 31 päivä viikonloppumatkana. 
Tällä kertaa matka suunnataan Käkisalmelle. Matkalle lähtijöitä pitäisi löytyä 
vähintään 35, että matka saadaan toteutettua. Enemmänkin sopii, vaikka linja-auto 
täyteen. Viimekertaisen matkan bussikuski Mika Jokinen on meidän asiantuntija 
kuskina tälläkin kertaa. Käkisalmessa on korjattu hotelli, josta varataan alustavasti 23 
kahden hengen huonetta. Matkan arvioitu hinta noin 180 €. Hintaan sisältyy matka, 
majoitus ja viisumit. Hotelliakaan ei ole vielä varmistettu. Monta asiaa on kesken, 
jotta matka onnistuisi. 
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Ennakkoilmoittautuminen allekirjoittaneelle, niin että nähdään saadaanko riittävästi 
lähtijöitä. Toimi ripeästi. Ennakko ilmoitus maaliskuun loppuun mennessä. 
Tämä on alustava suunnitelma, joten muutoksia saattaa tulla. 
 
Jäsenmaksut 
Sukuseuran jäsenmaksu on 10 €.  
Sukuseurassamme on Karjalan Liittoon kauttamme kuuluvia jäseniä. Heille 
lähetämme jäsenmaksun, joka sisältää myös Liiton maksun v.2010 7 € ja sukuseuran 
maksun 10 € yhteensä 17 €. 
Liiton jäsenrekisterissä, nimikkeellä vain seuran jäsen, henkilölle lähetämme laskun 
10 € ja vaihtoehdoksi + 7 €, jos haluaa kuulua myös Karjalan Liittoon. Karjalan Liitto 
antaa meille Karjalakortin, jolla saa alennuksia esim. Karjalan Liiton järjestämiin 
tilaisuuksiin. Viking Line kuuluu myös Liiton yhteistyökumppaneihin. Karjalan 
Liitto antaa meille myös jäsenrekisterin ylläpidon internetin kautta. Tämä on suuri etu 
jäsenrekisterin pitäjälle. Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että mahdollisimman moni 
kuuluu myös Karjalan Liittoon, onhan Hutrin suvun juuret Karjalassa. Uudet 
Karjalan Liiton jäsenet. Ilmoittakaa allekirjoittaneelle liittymisestä, niin saadaan 
jäsenyys kuntoon mahdollisimman pian. 
Jäsenrekisterissä on muutama jäsen nimikkeellä ”maksu toisen seuran kautta”, heille 
lähetäme sukuseuran jäsenmaksu 10 €. Liiton maksu menee esim. pitäjäseuran kautta. 
Ainaisjäsenille lähetämme Karjalan Liiton jäsenmaksun 7 €, jos kuuluvat kauttamme 
Karjalan Liittoon. 
 
Karjalaiset Laulujuhlat 17.-20.6.2010 Helsingissä. 
Karjalan Liiton 70-vuotisjuhlat Helsingissä. Toivon silloin Hutrin Sukuseuran 
runsasta osanottoa Sukujen kulkueeseen ja juhlatilaisuuksiin. 
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