Haarasilta-Halme-Brunila
sukuseura ry
25-vuotis juhlatapaaminen

Kuvassa:
Anna Sigrid Brunila

Kuvassa:
Otto Haarasilta

Olette sydämellisesti tervetulleita sukuseuran 25-vuotis juhlatapaamiseen
Aika: 12.6.2010
Paikka: Tikkalan nuorisoseuran talo, Sysmä (Tikkalantie 21, 19700 Sysmä)
Lauantai 12.6
12.6.2010
Klo
11.00-11.30
Klo
11.30-13.30
Klo
Klo
Klo
Klo

13.30-13.45
13.45-14.30
14.30-15.30
15.30-

Saapuminen, kahvi + sämpylä
Kiertoajelu: Mäentalo, Haarasilta ja
Raikkola (kuullaan samalla historiasta)
Juhlapuhe, lipunnosto, hämäläisten laulu
Sahtimalja ja Ruokailu
Esitelmä, Asko Haarasilta
Kakkukahvit ja vapaamuotoista ohjelmaa:
arpajaiset, esityksiä, kilpailuja, yhteislaulua,
tutustuminen sukupuuesitykseen ja tuotteisiin.

Osallistumismaksu
* Aikuinen
* Lapsi
* Lapsi

28 euroa
15 euroa (alle 14 vuotiaat)
ilmainen (alle 3 vuotiaat)

Maksu tulee suorittaa 31.5.2010 mennessä, joka on samalla sitova
ilmoittautuminen sukukokoukseen.
Saaja:
Haarasilta- Halme- Brunila sukuseura ry
Pankkitili:
Nordea 151950-57605
Viesti:
Henkilön tai perheen nimi, osallistujamäärä

Huomioitavaa
*Vapaamuotoinen ohjelma: Esiintyjiä toivotaan löytyvän omasta suvusta
(runonlausuntaa, kertomuksia esim. omasta elämästä tai suvusta, laulu- ja
soittoesityksiä, kilpailuja ja ym.). Halukkaat ilmoittautukaa Juha Silvesalolle,
puh. 040 746 3530, juha.silvesalo@pp.inet.fi.
*Tuo mukanasi ainakin yksi arpajaispalkinto.
*Huomioi mahdolliset henkilökohtaiset erityistarpeesi ruokailujen suhteen, varaa
evästä, jos tarvitset välipaloja virallisia ruokailuja tiuhemmin.
*Ilmoita erikoisruokavaliosta puh. 040 757 1685, jouni.koskinen@phnet.fi.
*Kiertoajelu tehdään bussilla. Ajelun aikana kuullaan paikkoihin liittyvää
historiaa. Auto pysähtyy talojen pihamaalle. Talojen nykyisten asukkaiden
yksityisyyttä kunnioittaen emme vieraile itse taloissa!
*Jollet halua tai pääse mukaan kiertoajelulle, voit tulla klo 13.30 alkavaan
päätapahtumaan. Ettemme varaa turhaan bussipaikkoja, ilmoita kiertoajelulta
pois jäämisestä Juha Silvesalolle, puh. 040 746 3530, juha.silvesalo@pp.inet.fi!

Sydämellisesti tervetuloa 25-vuotis juhlatapaamiseen!
Kaikki mukaan tapaamaan vanhoja ja uusia sukulaisia!!!
Sukuseuran hallituksen puolesta
Juha Silvesalo, puheenjohtaja
Haarasilta-Halme-Brunila sukuseura ry

Yhteismatka Anja Lampelan 9090-vuotisjuhliin
* Sukuseuran hallitus valmistelee yhteismatkaa Anja Lampelan 90-vuotis
juhliin. Juhlat pidetään Kittilässä 4.7.2010.
* Anja on esittänyt avoimen kutsun kaikille sukulaisille!
* Enemmän matkan yksityiskohdista kertoo Juha Silvesalo,
puh. 040 746 3530, juha.silvesalo@pp.phnet.fi.
* Jos haluat mukaan ole yhteydessä Juhaan viimeistään 16.5.2010!
* Löydät Anjan oman kutsun sukuseuran nettisivuilta osoitteesta:
www.hhbsukuseura.fi

