Vuoksen kuohut
Ilmoittautumiset su 14.8.2022 mennessä:
Puh.joht. Jouko Siitonen, 040 563 4420 tai jouko.siitonen@pp.inet.fi
jos haluat kysellä sukukirjan sisällöstä, aikataulusta, lähettää valokuvia
Sihteeri Seija Siitonen 050 358 6022 tai siitonen.seija@luukku.com

Kutsu on näkyvissä myös kotisivuilla: www.siitoset.fi
VÄLITTÄKÄÄ KOKOUSKUTSUA, osoiteilm. saat oman kutsukirjeen!

JÄSENMAKSU 20,- € /v

Tilille EKOp-Parikkala FI96 5326 0020 0223 37, Kiitos!
Tilisiirtoon koko nimi, synt.aika ja osoite sekä s-postiosoite
Aik. valitut kunniajäsenet ja alle 15v. ovat vapaajäseniä!
MAKSUT
Huom! Sukuseura EI enää kerää mitään käteismaksuja Kägösessä
LAUANTAILOUNAS 15,- € /hlö

Viikonloppuisin lounaan hintaan sisältyy myös jälkiruoka
Maksatte ensin tiskillä valintanne mukaan, sitten vasta lounaalle!

Toivotamme
Sinut ja perheesi
tervetulleeksi

Siitoset - Sukuseuran
19. sukukokoukseen
lauantaina 27.8.2022

Parikkalaan
Hotelli-Ravintola KÄGÖSEEN
IMATRALLE

YÖPYMINEN

Varaa huone ainutlaatuisesta karjalaisesta hirsilinna Kägösestä

tai pidemmäksi ajaksi HUVILASTA kirkasvetisen Arkusjärven rannalta

os. Kuutostie 1272, 59100 PARIKKALA

Tilattava erikseen Kägösestä puh. 050 323 2077
www.kagone.fi

Siitoset ry:n hallitus
www.siitoset.fi

Sukukokous on avoin kaikille
Siitosten sukuun kuuluville tai sukuun tulleille
Mahdollisuus sukukirjojen ennakkotilaukseen
Sukukirjan ennakkotilauksen voi edelleenkin tehdä
maksamalla 30,- euroa seuran tilille
Tilinumero on FI96 5326 0020 0223 37
Saaja on Siitoset ry
Viestikenttään AINA: Sukukirja, tilaajan nimi, osoite, s-postiosoite

27.8.2022 SUKUKOKOUSPÄIVÄN OHJELMA
klo 11.30

Kukkavihkon lasku Parikkalan sankarihautausmaalla
siirtyminen Kägöseen

klo 12.00

Kägösen lounasbuffet alakerrassa, EI ole yksityistilaisuus
maksut ensin tiskillä valintanne mukaan, sitten lounaalle
Sukututkijat ovat Kägösen yläkerrassa,
voit tarkastella ja päivittää oman perheesi tietoja
SukuJutut -ohjelmaan kerättyjen tietojen tulosteeseen.

TIETOISKU SUKUKIRJASTA
Sukuseuran kirjahankkeessa keskitytään Ruokolahti-Imatran, Rautjärven ja
Parikkalan-Saari-Uukuniemi alueelta lähtöisin olevien sukuhaarojen tietojen
julkaisemiseen. Kirjaan tulee myös kuvaus muualla Suomessa olevista
merkittävimmistä Siitosten asuinpaikoista.

klo 13.00

- Tervetulosanat
- Viralliset asiat esityslistan mukaan
- Kunniajäsenten kukitukset

Kirjaa varten tehdään myös DNA-tutkimusta selvittääksemme eri
sukuhaarojen mahdollista yhteyttä.
Jos jollekin suvun edustajalle on jo tehty DNA-tutkimus, olemme myös niistä
saaduista tiedoista kiinnostuneita, ota tulokset mukaan.
Kirjahankkeeseen haastetaan mahdollisuuksien mukaan kaikkia asiasta
kiinnostuneita Siitosia tai sukuun kuuluvia, riippumatta siitä, onko sukuseuran
jäsen vai ei. Näin saadaan mahdollisimman kattava ja monipuolinen
kaksiosainen sukukirja, jossa toisessa osassa ovat varsinaiset sukutaulut ja
toisessa osassa erilaiset muistelmat valokuvat ja muu kirjallinen aineisto.
Tutkimustyötä tekevät erityisesti Rautjärven, Simpeleen, Parikkalan, Saaren ja
Uukuniemen alueelta lähtöisin olevista tai siellä asuvista Siitosista Merja
Asikainen, sähköposti: merja.asikainen@hotmail.com
Vastaavasti Ruokolahden ja Imatran alueelta lähtöisin olevista tai siellä
asuvista kokoaa tietoja Tapio Rossi, sähköposti: tapio.rossi@pp.inet.fi
Valokuvia ym aineistoa voi toimittaa sukuseuran puheenjohtajalle,
jouko.siitonen@pp.inet.fi
TERVETULOA YHTEISTÄ SUKUKIRJAA SUUNNITTELEMAAN!

VARSINAINEN KOKOUS /Kägösen yläkerta

Sukuluento
Sukukirjan tilannekatsaus
klo 16.00

Täytekakkukahvit, sukuseura tarjoaa

klo 16.30

Sukukokous päättyy
RETKIOHJELMAA KOITSANLAHDESSA

Koitsanlahdesta, Kuutostien varrelta löytyy monta kohdetta:
Patsaspuisto ja Veijo Rönkkösen 560 betonipatsasta
Iloisen Pässin Maalaispuoti ja Kahvila vanhassa kyläkaupassa
Kuutostien Kukkokievari

