
Vuosikokous kutsu

Hutrin sukuseura ry:n vuosikokous pidetään 19.5.2012 klo 14.00 Siuntiossa.  Paikkana on
Siuntion Hyvinvointikeskus. Kokouksessa käsitellään sukuseuran sääntömääräiset asiat.
Yhteystiedot: Siuntion Hyvinvointikeskus, Lepopirtintie 80 02570 Siuntio. Www-osoite:
www.siuntionhyvinvointikeskus.fi

Ilmoittauminen
Sukuseuran esimies Risto Hutri ottaa vastaan ilmoittautumiset sukutapaamiseen ja
ruokailuun. Ilmoittaudu 5.5.2011 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/

Siuntion Hyvinvointikeskus
Buffet lounas klo 12.00 16,00 euroa/hlö
Kahvi ja pulla kokoustilassa klo 15.00 sukuseura maksaa

Olemme varanneet kylpylästä 15 kpl 2 hengen huonetta, jos haluatte jäädä jatkamaan
sukutapaamista yön yli kylpyläpalvelujen tai muuten vaan merkeissä. Huoneet ovat
superior tai delux-huoneita, siis hyvätasoisia, hinta 110,00 euroa/huone. Hinta sisältää
majoituksen aamiaisella, sauna-ja allasosaston sekä kuntosalin käytön ja vapaa-ajan
ohjelman. Majoittumaan pääsee klo 14.00 mennessä ja huoneenluovutus lähtöpäivänä
on klo 12.00 mennessä. Kylpylän alueella on hieno ulkoilupuisto, jossa kota/grillikatos,
jos haluatte, voimme järjestää yhteisen makkaranpaisto yms. illan siellä omakustannus-
hintaan, illallinen ravintolassa 16,00 euroa/hlö. Huonevaraukset alkaen 15.2.2012   Kati
Tantarimäelle, p. 050-5681574, www.kati.tantarimaki@siuntionhyvinvointikeskus.fi. Katille
voi ilmoittaa myös, jos haluaa makkaraa paistamaan.

Jäsenmaksut
Sukuseuran jäsenmaksu v 2012 on 10 €.
Sukuseurassamme on Karjalan Liittoon kauttamme kuuluvia jäseniä. Heille lähetämme
maksun, joka sisältää myös Liiton maksun 10 € ja sukuseuran maksun 10 € yhteensä
20 €.
Liiton jäsenrekisterissä nimikkeellä vain seuran jäsen henkilölle (ei kuulu Karjalan Liitton)
lähetämme laskun 10 €.
Jäsenrekisterissä on myös muutama jäsen nimikkeellä ”maksu toisen seuran kautta”,
heille lähetämme sukuseuran jäsenmaksun 10 €. Karjalan Liiton maksu menee heiltä
jonkin muun karjalaseuran kautta.
Ainaisjäsenelle lähetämme Karjalan Liiton jäsenmaksun 10 €, jos kuuluu kauttamme
Karjalan Liittoon.
Karjalan Liitto antaa meille Karjalakortin, jolla saa alennuksia esim. Karjalan Liiton
järjestämiin tilaisuuksiin. Viking Line kuuluu myös Liiton yhteistyökumppaneihin ja
alennusta saadaan risteilyhinnoissa.



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 halusta liittyä Karjalan
Liittoon.

Karjalaiset kesäjuhlat
Lahdessa 15.-17.6.2012 vietettävien Karjalaisten kesäjuhlien teema liittyy myös
kädentaitoihin ja muotoiluun.  Lahti on yksi maailman WDC-2012 (World Design Capital)
muotoilukaupunki Helsingin kumppaneista. Kesäjuhlamajoitusta kannattaa tiedustella
ajoissa, sillä paikat menevät kuumille kiville. Muistakaa varatessanne mainita, että olette
tulossa Karjalaisille kesäjuhlille. Jos Lahdesta ei paikkoja löydy, kysykää lähikunnista.
Heinolan Vierumäeltäkin on vain puolen tunnin automatka Lahteen, osoitteesta
www.lahdenseutu.net löytyvät hotellien lisäksi aamiaismajoitukset, mökit ja camping-
alueet. Linkki löytyy myös Karjalan Liiton verkkosivujen Tapahtumat-sivuilta.

Riihimäki 15.2.2012
Sukuseuran esimies

Risto Hutri

Sukuseuran hallitus
Esimies         Risto Hutri ristohutri@hotmail.com          0400981627
Varaesimies Jyrki Hutri jyrki.hutri@lumon.fi          0400206646
Sihteeri    Leena Tantarimäki  leena.tantarimaki@luukku.com    0407382522
Jäsenet    Heikki Hutri heikki.hutri@kolumbus.fi          0503841466

   Milja Arminen          03 3632202
                      Olavi Mäkelä olli.mäkelä@netti.fi

   Sari Hutri-Lehtola sarihutrilehtola@gmail.com
   Timo Hutri timo.hutri@elisanet.fi
   Nina Hutri-Kähönen nina.hutri-kahonen@uta.fi


