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Kesä ja sukutapaaminen lähestyvät! 

 

Sukutapaamisen ajankohta on jo aiemminkin mainittu 29.6. – 1.7.2018 ja 

tarkempi paikka Sastamalan wanha pappila, aivan pyhän Marian kirkon vieressä, 

Vammalassa. 

 

Ohjelma on seuraavanlainen: 

Perjantai 29.6.2018: 

- Aloitamme perjantaina pappilassa iltapalan merkeissä klo19.00 – 

20.00, jonka aikana voi tehdä tuttavuutta uusien sukulaisten kanssa ja 

karistaa sen pahimman vieraskoreuden itsestään. 

Lauantai 30.6.2018: 

- Aamupalalle pääsee jo klo7.00 ja aamiaispöytä on katettuna aina 

klo10.00 asti. Tämän jälkeen on noin tunti joutilasta aikaa keskustella ja 

odotella luennoitsijaa Seija Jalaginia, joka kertoo meille Pietari 

Kurvisesta, hänen perheestään ja merkityksestä lähetystyöhön, alkaen 

klo11.00. 

- Lounaan nautimme samassa paikassa noin klo 12.30-13.30. 

- Kokous alkaa klo 14.00 ja kokouksen lomassa nautimme päiväkahvit 

klo15.00 ja kokous jatkuu taas klo 15.30. 

- Sami Luoto ja hänen yhtyeensä Säkene soittavat ja laulavat meille 

Mateli Kuivalattaren tekstejä alkaen klo18.00. Hyvän sään salliessa 

(toivottavasti) pääsemme nauttimaan tästä musiikkielämyksestä 

rantasaunan terassilla. 

- Iltapalaa on tarjolla taas pappilassa klo 19.00. Tämän jälkeen on vapaata 

seurustelua ja innokkaimmat saavat uida ja kenties saunoakin. 
 

Sunnuntai 1.7.2018: 

- Uusi sukuneuvosto pitää järjestäytymiskokouksen klo 9.00 pappilassa. 

- Opastetut kierrokset pyhän Marian kirkossa klo11.00 ja pyhän Olavin 

kirkossa klo13.00. Kirkot sijaitsevat melko lähekkäin. 

- Halukkailla on mahdollisuus nauttia vielä lounasta Pappilassa; 

mainitkaa asiasta ilmoittautumisen yhteydessä! 

 

Aikataulusta vielä sen verran, että se on alustava kun aina voi tapahtua muutoksia 

isomman porukan kokoontuessa. 

 

Sukuseuralle pitäisi löytää uusi sihteeri, miettikää sopivia ehdokkaita ja ilmoittakaa 

allekirjoittaneelle 17.6. mennessä! 
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Tapaamisen kustannukset: Majoittuminen ja vuoteet valmiiksi pedattuina sekä 

pyyhkeet: 35,-/hlö/yö. Varsinaisessa majoitusrakennuksessa on 2kpl kahden hengen, 

1kpl neljän hengen huoneita ja 3kpl 10 hengen tupia sekä yksi kuuden hengen tupa. 

Lisäksi erillinen majoitusrakennus, jossa 2 huonetta parivuoteilla (lisävuoteet 

mahdollisia). 

- Perjantain iltapala 10,-/hlö 

- Lauantain lounas 27,50/ hlö 

- Päiväkahvi 5,-/hlö 

- Lauantain päivällinen 23,-/hlö 

- Grillimakkarat,sinapit 3,-/hlö 

- Sunnuntain lounas 23,-/hlö 

Rantasauna ja grillin käyttö (puut valmiina) 50,-/ kiuastunti (saunassa mittari), 

laskutus kiukaan päällä olon mukaan. Kaikki hinnat ovat alustavia. 
 

 

Ilmoittautuminen: 

Vahvistakaa mukanaolonne 13.6. mennessä suoraan pappilaan. Pappila tarvitsee 

myös vain ruokailijoiden määrät.  

Majoituksen varaamisesta ja majoituskustannuksista jokainen huolehtii itse. 

 

Kohteen yhteystiedot: 

Sastamalan kirkon tie 112, 38210 Sastamala 

p.03-515 3250, +358 50 556 9350, +358 500 832 038 

sastamalan@wanha-pappila.fi tai http://www.wanha-pappila.fi 

 

Tervetuloa sukutapaamiseen, näkemisiin kesällä! 

 

 

 

Anne Järvi 

sukuseuran sihteeri 

 

Liitteet Sukukokouksen esityslista 

Tuloslaskelmat ja taseet vuosilta 2015, 2016, 2017 

Talousarvioehdotus kaudelle 2018 – 2020 
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