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Tervetuloa sukujuhlaan 9.6.2012    

Vietämme sukujuhlaa Haminassa 9.6.2012 alkaen klo 12.00.   

Kesäretkellä Pernajassa päätimme, että vietämme juhlan sukujemme synnyinsijoilla Husulassa. Asioilla on
joskus tapana mutkistua ja niin kävi tälläkin kertaa.  Juhlapaikkana on Wanha Toippari Haminan 
keskustassa, osoite: Kadettikoulunkatu 7, 49400 Hamina ( löydät paikan kotisivun osoitteesta 
www.wanhatoippari.fi).  Useimmat meistä tuntevat paikan sen  entiseltä nimetä Aliupseerikerho. Tilat ovat 
täysin uusitut ja varmasti mitä parhain sukujuhlan pitopaikka.  

Aloitamme juhlan yhteisellä lounaalla. Alkuruokana on lohta, savustettua kalaa, silakkaa, keitetyt perunat,
leipä ja levite. Lämpimänä ruokana on punaviinihärkäpata, porkkanat ja keitetyt perunat. Jälkiruokana 
kakkukahvit. Liharuoan vaihtoehtona on salaatti. Ruokajuomana raikas vesi. Lounaan hinta on 23 euroa
jonka voi maksaa ennen juhlaa sukuseuran tilille NORDEA 101130 – 219955 tai paikan päällä. 

 Olemme kutsuneet kanssamme juhlimaan Brandstaka – Husgafvel ja Pihlhjärta Tepposten sukuseurojen 
jäseniä, joten juhlasta tulee yhteinen knaappisukujen tapaaminen. Sukujuuremme ovat vuosisatojen
saatossa kuuluneet vahvasti yhteen. Vietämme juhlan, jossa tapaamme uusia ja ennestään tuttuja ihmisiä, 
juhlan jota on hauska muistella. Meitä viihdyttävät musiikin ja lauluin komeat miehet Kotkasta, kenties
kuulemme Kotkan oman pojan Junnu Vainion tunteikasta tuotantoa.  Haminalaisen laulajan ja lauluntekijän
Veikko Lavin syntymästä on juuri näinä päivinä tullut kuluneeksi 100 vuotta. Veikko Lavin tekstit kertoivat
usein ihmisistä, elämästä ja ihmisten arjesta. Näyttelijä Antero Raanoja Anjalankosken Teatterista tulee
meille tarinoimaan Lavista ja laulamaa Veikko Lavin lauluja; häntä säestää Arto Karnaattu. Luvassa on 
iloinen sukutapaaminen historiallisten vallien katveessa! 

Sukututkimus on mielenkiintoinen alue, saamme kuulla erään sukuumme kuuluvan perheen vaiheista joka
vie meidät ajassa 1900 luvun alkuun ja aivan kuin ihmeen kautta valtamerien takaa palaten tähän päivään. 
Lähes sadan vuoden kadoksissa olleet palaset löytyivät aivan sattumalta, siihen tarvittiin mukaan
innostuneita tutkijoita ja tuntien työpanos. 

Tämä kirje sisältää vuoden 2012 jäsenmaksun, jonka suuruus on 10 euroa. Jäsenmaksu on tärkeä osa 
sukuseuran toiminnan jatkuvuudelle. Sääntöjemme mukaisesti jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksun
suorittamatta kolmelta vuodelta, eikä hän ole ilmoittanut eronneensa jäsenyydestä, poistetaan 
jäsenrekisteristä.  

Pyydämme ilmoittautumiset sukujuhlaan 20.5.2012 mennessä. Ilmoittautumisia vastaanottavat:  
Anu Hollamaa, puhelin  09- 3491 308   ja   Anja Leppä puhelin 040 7428043; 
voit ilmoittautua myös sukuseuramme kotisivun kautta välilehdeltä Tapahtumat, osoite on 
http://pihlhjerta.yhdistysavain.fi  

Hyvää kesän odotusta  – tavataan Haminassa! 

Anja Leppä 


