
Hyvät Jalkaset

Jalkasten Sukukokous ja sukuseuran 75-vuotisjuhla

Ensi vuonna 2022 on kulunut 75 vuotta, kun Jalkasten sukuseura ry perustettiin
Suonenjoella 9.8.1947. Toivotamme kaikki sukulaiset tervetulleiksi Jalkasten
sukuseuran 75-vuotisjuhlaan ja sukukokoukseen kesällä, mikäli korona rajoitukset
eivät sitä meiltä estä.
Juhla pidetään 10.7.2021 kello 13 alkaen Ropolassa Rautalammilla.
Päivän ohjelmana on tervetulotoivotus, sukukokous ja sekä ruokailu ja Werner bros
-yhtyeen esiintyminen. Sunnuntaiaamuna järjestetään perinteinen jumalanpalvelus
Rautalammin kirkossa, jossa saarnaa sukulaisemme Emilia Jalkanen.
Sitova ilmoittautuminen juhlaan pyydetään 15.6.2017 mennessä  täyttämällä oheinen
ilmoittautumislomake joko sukuseuran kotisivuilla
https://www.jalkastensukuseura.com/tapahtumakalenteri/ tai postittamalla se  Hannu
Jalkaselle ht.jalkanen@gmail.com.
Maksu, 50 euroa, sisältäen ruoan ja ohjelman pyydetään maksamaan mieluiten
etukäteen 30.6.2021 mennessä tai vaihtoehtoisesti käteisellä paikan päällä.
Osallistumisen maksaminen kortilla ei ole valitettavasti juhlapaikalla mahdollista.
Mukaan mahtuu tämän päivän tiedolla 50 ensimmäistä. Lapset 2-14 vuotiaat 15
euroa.
Majoitusta voi tiedustella mm.
Korholan kartanosta, https://www.korholankartano.fi/
Törmälästä, http://www.tormala.fi/

Ropolan osoite on Ropolantie 110, 77700 Rautalampi.
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Sukujuhlan menu

Muut juomat tarjoillaan maksua vastaan. Menun ruoat ovat laktoosittomia ja myös
gluteenittomuus huomioidaan.

Sukukirja

Sukukirja on saatavilla myös digitaalimuodossa. Tietosuojalaki ei mahdollista
julkaisua sukuseuramme kotisivuilla, mutta sukuseuran jäsenet voivat saada
pyydettäessä kirjan kopion sähköisenä versiona Anna Laakkoselta
anna.laakkonen@helsinki.fi.
Sukukirjahanke etenee  ja sukututkijamme Ari Kolehmainen tulee pitämään aiheesta
esityksen vuosijuhlassa.

Golf-tapahtuma 10 vuotta

Perinteinen golftapahtuma järjestetään tänä vuonna Nevas golfissa, Sipoossa
perjantaina 30.7.2021.
Erilliset kutsut lähetetään vakiopelaajille ja kaikille halukkaille. Uudet pelaajat ovat
erittäin tervetulleita mukaan, Yhteydenotto Jaakko Suorsalle, 040-673 3557
jaakko.t.suorsa@gmail.com
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Kotisivut

Sukuseuran kotisivut www.jalkastensukuseura.com toimivat sukuseuran
ensisijaisena tiedotuskanavana.  Kotisivuilla julkaistaan myös mieluusti muita
Jalkasten tapahtumia.  Julkaisupyynnöt pyydetään toimittamaan Anna Laakkoselle
anna.laakkonen@helsinki.fi

Pyrimme paperittomaan tiedotukseen ja säästämään siten luontoa ja pyydämme
ystävällisesti jäsenistöä lähettämään sähköpostiosoitteen postitusta varten joko
kotisivuillamme https://www.jalkastensukuseura.com/sahkoposti/ tai Anna
Laakkoselle anna.laakkonen@helsinki.fi.

Toivotamme voimia kaikille sukulaisille tänä erikoisena aikana. Pysykää terveinä!

Jalkasten sukuseura ry
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Jalkasten sukuseura ry.

JÄSENMAKSU 2021

Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 20 euroa henkilöltä.
Vaihtoehtoisesti jäsenmaksun voi suorittaa kertaluontoisesti ainaisjäsenyytenä 200 euroa.
Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Muistathan käyttää viitenumeroa maksaessasi!

Nordea     FI23 2087 1800 0028 67
_______________________________

Jalkasten sukuseura ry
_______________________________

Tilisiirto

Viitenumero 

Eräpäivä 30.06.2021 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 15.6. mennessä
Sukujuhlaan ja -kokoukseen
 10.7.2021 kello 13 

Osallistujan nimi:    _____________________________________

Seuralaisen nimi:    _____________________________________

Lapset:                    _____________________________________

Maksu 50 euroa osallistujalta sisältää ruoan ja ohjelman. Lapset 2-14 vuotta 15 euroa.
Tilille Nordea     FI23 2087 1800 0028 67
Viitteenä   10029


